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RESUMO 

 

O período de transição do aluno do ensino fundamental e o ensino médio gera muitas dúvidas e incertezas, 
sendo necessária a existência de políticas que aproximem essas duas etapas. Desse modo, verificou-se que 
na cidade na qual o projeto será implantado, a escola de ensino médio integrado à educação profissional não 
preenche todas as vagas. Assim, o presente projeto pretende intervir nesta situação, através de um estudo 
de caso, com a implantação de um ambiente formativo e interativo, com conteúdos voltados para alunos de 
9º ano. Espera-se que essa aproximação virtual entre as escolas proporcione a elevação do número de 
matrículas na escola profissional, a diminuição dos seus índices de transferência e dos índices de evasão. O 
impacto do projeto será aferido durante e após um ano de implantação, por meio de análises quantitativas 
dos dados de inclusão escolar e qualitativas, através de questionários aplicados aos estudantes.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental. Ensino Médio. Aproximação. Ambiente virtual. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Após a conclusão do ensino fundamental, o estudante vê-se obrigado a mudar de escola e a deslocar-

se a uma distância maior para cursar o ensino médio. Neste momento, em muitas cidades do estado do 

Ceará, o aluno tem que escolher entre uma escola de ensino médio regular e uma escola de ensino médio 

integrado à educação profissional, neste último caso, ainda necessitará optar por um curso técnico, dentre os 

cursos ofertados.  

 Trata-se, desse modo, de um momento de muitas dúvidas e inseguranças, no qual muitos estudantes 

param de estudar, ocasionando a evasão escolar. Outros alunos, por falta de informação, escolhem a escola 

ou o curso técnico com o qual não se identificam, escolha essa que acarreta a solicitação de transferência 

para outra instituição ou mesmo o abandono escolar. Essa situação demanda a existência de políticas 

públicas voltadas ao acompanhamento desses estudantes, principalmente no período em que estiverem 

cursando o 9º ano do ensino fundamental, com orientações e informações para os auxiliarem neste processo 

de escolha. 
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 A escola na qual este projeto será desenvolvido é uma escola de ensino médio integrado à educação 

profissional, localizada na cidade de Cariré-CE. Esta instituição apresenta ótimos resultados educacionais. 

Apesar disso, tem dificuldade em preencher as 180 vagas ofertadas anualmente, conforme dados registrados 

no SIGE Escola, tendo preenchido, entre os anos de 2019 e 2021, em média, 75% das vagas oferecidas. 

Além disso, durante o ano letivo, muitos alunos solicitam a transferência para escolas de ensino médio regular, 

dos 136 alunos matriculados em 2019, 16 foram transferidos ainda durante o referido ano, grande parte sob 

a alegação de que não se identificaram com o curso que escolheram. Essa quantidade de transferência é 

praticamente a mesma todos os anos. Outro dado preocupante relaciona-se aos alunos do município que não 

efetuam matrícula no ensino médio. 

 Além disso, a análise dos dados de matrícula da citada escola profissional demonstra que a maior 

parte de seus alunos é constituída por estudantes que cursaram o 9º ano em escolas próximas, os quais 

tiveram a oportunidade de participar de seus eventos e projetos sociais. Verifica-se, também, um maior índice 

de solicitação de transferência entre os alunos que não mantiveram esse contato prévio, o que pode indicar 

uma escolha inadequada do curso técnico, no momento da matrícula, por falta de informação. 

 Desse modo, considerando-se a necessidade de políticas públicas voltadas para o estabelecimento 

de uma maior aproximação entre essas duas etapas do ensino básico e tendo em vista, também, a distância 

física que existe entre as escolas e a grande quantidade de alunos com acesso à internet e aparelhos 

eletrônicos, cerca de 90%, segundo dados da secretaria municipal; este projeto propõe a estratégia de 

aproximá-las de forma virtual.  

 Para o alcance dessa aproximação, o projeto conta com vários objetivos. Como objetivo geral tem-

se: utilizar a tecnologia de forma educativa para aproximar a Escola Estadual de Educação Profissional das 

Escolas de Ensino Fundamental no município de Cariré-CE, criando um vínculo do aluno de 9º ano do Ensino 

Fundamental com o Ensino Médio, como forma de contribuir para a inclusão social e para a diminuição da 

transferência e da evasão escolar.  

Já os objetivos específicos são os seguintes: 1. auxiliar, por meio das tecnologias da comunicação e 

informação, os alunos do 9º ano do ensino fundamental, do município de Cariré, em seu processo de transição 

para o ensino médio, objetivando a sua inclusão educacional e social; 2. proporcionar o uso da tecnologia de 

forma educativa tanto para os alunos da escola, os quais desenvolverão o site, colocando em prática seus 

conhecimentos e seu protagonismo, quanto para os alunos de 9º ano, que se beneficiarão do conteúdo nele 

contido; 3. verificar os impactos da utilização do site educativo e interativo no número de matrícula da escola 

profissional em questão, na diminuição das solicitações de transferência, bem como na evasão escolar do 

município.  

 

METODOLOGIA 

 

As inquietações que despertaram o interesse para este projeto de pesquisa são oriundas, 

primeiramente, da observação de que a escola estadual de educação profissional da cidade de Cariré tem 

dificuldades para preencher todas as vagas ofertadas e apresenta, ainda, uma grande quantidade de alunos 

que não se identificam com o curso escolhido no ato da matrícula e, por este motivo, solicitam transferência 
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para outra escola. Parte-se, também, da observação de que os alunos de 9º ano do ensino fundamental, que 

residem fora da sede, não têm muito conhecimento sobre a escola de ensino médio e alguns desses alunos 

até mesmo deixam de estudar após a conclusão do ensino fundamental. 

Por isso, a pesquisa se baseará no método de abordagem indutivo e no monográfico, como método 

de procedimento. Além disso, após a implantação do projeto, serão utilizadas as técnicas de análise de dados, 

através da pesquisa quantitativa, e aplicação de questionários, os quais serão analisados através da 

abordagem qualitativa para verificar o impacto do projeto na inserção educacional da região analisada. 

Assim, partindo de uma análise inicial de dados, este projeto se propõe a realizar a aproximação 

virtual entre a escola de ensino médio em análise e as turmas de 9º ano do ensino fundamental do município, 

através de um ambiente virtual educativo e interativo.  

Nele haverá todas as informações sobre a escola, seus resultados de inserção em universidades e 

no mercado de trabalho, eventos, minicursos, entretenimento educativo com jogos e atividades lúdicas, 

informações sobre os cursos ofertados e interatividade com seus profissionais e com seus alunos 

protagonistas. O ambiente contará ainda com quiz de profissões com perguntas direcionadas à identificação 

do perfil profissional de acordo com os cursos oferecidos pela escola, com links para as redes sociais e para 

a biblioteca virtual da escola.  

Desse modo, considerando-se as funcionalidades necessárias a sua constituição, este ambiente será 

desenvolvido por meio de um site, através da plataforma WordPress que, de acordo com Vieira (2019), trata-

se de um projeto de código aberto e gratuito, usado para criar sites e aplicativos. Essa plataforma também 

proporciona a adaptabilidade do site para computador, tablete e celular e permite a criação de ambientes 

atrativos e interativos. 

Além disso, o desenvolvimento do site se utilizará da linguagem de programação Linguagem de 

Marcação de Hipertexto, em inglês HiperText Markup Language – HTML.  A personalização do site, o 

estilo, será através da linguagem CSS, em inglês Cascading Style Sheetes, que em português significa Folha 

de Estilo em Cascatas.  

A linguagem PHP, que é um acrônomo de Hypertext Preporcessor, em inglês, traduzindo para o 

português significa Pré-Processador de Hipertexto dará a funcionalidade, proporcionando a interatividade do 

site. Desse modo, o usuário interage com a plataforma que processa e dá uma resposta, através de e-mail 

ou do próprio site, por exemplo.  

 O que não é possível fazer dentro da platarforma WordPress será feito de forma nativa, como o 

formulário de profissões, uma vez que o WordPress não oferece um módulo de extensão - plug-in que faça o 

cálculo, o qual deve ser desenvolvido nativamente em PHP. 

 A linguagem JS, Java Script, servirá para acelerar alguns processos na página, para efeitos de 

passagem de fotos, movimentos, de jogar algo com efeito, lançamento de pop-up, que é um tipo de janela 

que se abre no navegador, solicitando cadastro no site, por exemplo.  

 O domínio, com palavras que permitam identificar a escola e a hospedagem serão realizados 

anualmente e renovados, conforme os resultados obtidos em relação aos índices de transferência, desistência 

e evasão escolar.  
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Para desenvolvê-lo, a escola contará com o protagonismo de seus alunos do curso técnico de 

informática, que adaptarão seu projeto social, iniciativa que já é desenvolvida de forma presencial. O projeto 

contará, ainda, com a orientação da coordenadora de estágio e a supervisão dos professores do curso de 

Informática.  

O estudo será desenvolvido, inicialmente, durante um ano, no qual se buscará responder as seguintes 

indagações: Qual o impacto dessa aproximação na elevação do número de matrículas na escola profissional? 

Essa interação contribui para que os estudantes escolham o curso mais adequado às suas aptidões? É 

possível diminuir o número de transferência? Quais as alterações nos índices de evasão escolar? Para a 

constatação desses impactos serão analisados dados numéricos e realizadas entrevistas comparativas entre 

alunos matriculados antes e após a implantação do projeto. 

A partir dos resultados obtidos, pretende-se verificar se realmente há necessidade de implantação de 

políticas públicas mais abrangentes voltadas à aproximação entre essas duas etapas da educação básica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Muito se fala, atualmente, sobre a inclusão educacional, sobre a necessidade de todos concluírem, 

pelo menos, a educação básica, visando ao cumprimento das normas legais, previstas na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.  No entanto, ainda se 

constata que muitos alunos param seus estudos após a conclusão do ensino fundamental, não avançando 

para o ensino médio.  

 De acordo com Klein (2008), evasão é diferente de abandono, uma vez que este se refere à situação 

em que o aluno matriculado deixa de frequentar a escola no ano letivo, mas no ano seguinte ele retorna. Por 

sua vez, a evasão trata-se da situação na qual o aluno deixa a escola e não retorna nos anos seguintes. Este 

é o caso dos alunos que não dão continuidade aos estudos, após a conclusão do 9º ano do ensino 

fundamental.  

Sabe-se que inúmeros fatores contribuem para a evasão, alguns relacionados à falta de perspectivas 

para o futuro. Neri (2009), apresentou, como algumas das causas desse problema, a necessidade de renda 

e trabalho, falta de interesse do aluno, falta de informação e suporte familiar. Trata-se, portanto, de um 

conjunto de fatores que exigem políticas, estratégias e projetos para enfrentá-los.  

No entanto, a falta de informação e de vínculo entre as duas últimas etapas da educação básica 

também exercem um grande peso nessa falta de perspectiva do jovem ao concluir o ensino fundamental. 

Nesse sentido, Lima (2006) alerta que a deficiência na comunicação entre a instituição de ensino e o aluno é 

um grande entrave ao sucesso educacional. É importante, pois, que haja uma boa comunicação e interação 

entre as escolas de ensino fundamental e as escolas de ensino médio, bem como entre estas e seus alunos, 

com vista a uma adequada transição entre ambas as etapas do ensino básico. 

Desse modo, vê-se que a comunicação, a interação e o sentimento de pertencimento devem ser 

desenvolvidos. O aluno precisa conhecer para onde deverá ir ao concluir a etapa do ensino fundamental e o 

porquê de matricular-se em determinada instituição de ensino médio e de escolher determinado curso, no 

caso das escolas de educação profissional. Nesse contexto, compreende-se de Libâneo (1989) que um dos 
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desafios educacionais é a constituição de uma escola pública como um ambiente de informação e formação 

para o desenvolvimento integral, que promova o acesso e a permanência. 

 Apesar dos avanços já alcançados, ainda se carece de políticas públicas, no sentido atribuído por 

Pereira (2002, p.222), segundo o qual a política pública não tem identificação exclusivamente com o Estado, 

pois ela é “[...] ação pública, na qual, além do Estado, a sociedade se faz presente”. Em complemento, 

Diógenes (2016, p.13) esclarece que: “Em relação às políticas públicas de educação podemos afirmar que é 

um amplo conjunto de políticas, programas, projetos, estratégias e ações voltadas especificamente à 

educação”. A autora (2016, p. 15) também ressalta a importância de as escolas serem o “ponto de partida 

das políticas públicas de educação”. A partir dos citados autores depreende-se que é fundamental que as 

políticas públicas educacionais sejam formuladas a partir das necessidades reais da escola e dos alunos.  

Estas políticas adequadas à realidade escolar são ainda mais necessárias quando se considera as 

especificidades regionais, a desistência e a evasão escolar. Assim, de acordo com Digiácomo (2011, p. 109): 

“[...] cada Sistema de Ensino deve desenvolver uma política própria de combate à evasão escolar, devendo 

prever ações a serem desencadeadas no âmbito da escola e do próprio Sistema, se necessário com a 

colaboração de outros órgãos públicos [...]”. A desistência e a evasão escolar ainda é, nos dias atuais, um 

grande problema a ser enfrentado e, conforme Digiácomo (2011), para que seja superado é imprescindível a 

participação, interação e integração de vários setores da sociedade.  

 Desse modo, em consonância com os autores citados, este trabalho parte da perspectiva da 

necessidade de criação de políticas públicas e estratégias visando a melhoria de uma determinada região, de 

acordo com sua necessidade. Parte-se, portanto, da importância de a instituição de ensino aproximar-se dos 

alunos, durante o ensino fundamental, para que estes possam criar um vínculo com a escola, conhecer a sua 

finalidade, os seus benefícios e a inserção social que ela proporciona através da formação humana, da 

preparação para o mercado de trabalho e para a universidade.  

Neste mesmo sentido, Drummond (1998, p. 48) apresenta algumas observações sobre a função da 

escola na solução de tais problemas, ao ressaltar que é: “[...] imprescindível que ela esclareça qual é o alicerce 

em que embasa seu trabalho educacional: qual sua proposta [...].” Vê-se, desse modo, que é necessário que 

a escola de ensino médio chegue até aos alunos antes mesmo de efetuada a matrícula, justamente para que 

estes a efetuem e escolham o curso mais adequado às suas necessidades. O aluno necessita conhecer, 

ainda no período do ensino fundamental, quais são as escolas de ensino médio disponíveis em sua região e 

quais os benefícios que elas oferecem em termos de formação humana e preparação para o convívio em 

sociedade, inserção em universidades, inserção no mercado de trabalho, dentre outros benefícios.  

Diante desse desafio, o projeto em análise propõe o desenvolvimento de um ambiente interativo e 

educativo, com conteúdos voltados para o 9º ano do ensino fundamental. Para desenvolvê-lo, a escola 

contará com o protagonismo dos alunos do curso de Informática que adaptarão seu projeto social, iniciativa 

que já é desenvolvida de forma presencial, ao final do terceiro ano do ensino médio integrado à educação 

profissional. Em relação ao protagonismo, Escámez e Gil (2003, p. 9) nos diz que: “[...] deve-se educar os 

estudantes para que exerçam uma cidadania responsável". Será, portanto, uma forma de o aluno de colocar 

os conhecimentos adquiridos, ao longo do ensino médio e de sua formação técnica, em benefício da 

sociedade. 
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Outro ponto forte, que possibilitará a análise dos resultados do projeto, é a grande quantidade de 

alunos de 9º ano do ensino fundamental que dispõem de internet e celular em suas residências. De acordo 

com Rocha et al (2011), as novas gerações estão aderindo à tecnologia cada vez mais cedo. Já de acordo 

com Libâneo (2002, p. 40) “As mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez maior na educação[...]”. 

Desse modo, a interação virtual é uma estratégia importante do presente projeto, uma vez a maioria dos 

alunos atualmente tem uma interação virtual bastante elevada. 

Em conformidade com as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas no ambiente virtual em 

foco, será utilizado o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo WordPress que, de acordo com Vieira (2019), 

trata-se de um projeto de código utilizado para criar sites e aplicativos, com ambientes interativos e atrativos 

que proporciona a adaptabilidade do site para computador, tablete e celular. É, portanto, uma plataforma que 

proporciona atratividade e interação, características necessárias para prender a atenção e proporcionar 

formação e informação de forma lúdica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho parte de uma análise preliminar dos dados de matrícula e transferência de uma escola 

de educação profissional integrada ao ensino médio da cidade de Cariré-CE, tendo a escola preenchido 

apenas uma média de 75% das vagas ofertadas nos últimos três anos e apresentado uma média de 16 

transferências anuais no primeiro ano do ensino médio.  

Foram analisados, também, alguns índices que medem a qualidade educacional da escola, tais como 

inserção no mercado de trabalho ao final do 3º ano e do estágio supervisionado, inserção em universidades 

públicas e resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, os quais foram todos 

considerados positivos. 

A partir das análises feitas, chegou-se à conclusão de que, apesar de apresentar bons resultados 

educacionais, a escola não está preenchendo as vagas que oferta anualmente e que muitos alunos, ao longo 

do ensino médio, solicitam transferência da referia instituição para escolas de ensino médio regular sob a 

alegação de que não se identificaram com o curso técnico escolhido no início do ensino médio. Parte-se 

também da observação da ausência de políticas públicas que proporcionem a interação entre essas duas 

etapas do ensino básico, quais sejam, ensino fundamental e ensino médio. 

A partir dessa análise, foram levantadas hipóteses de possíveis causas para os problemas acima 

citados. Estas hipóteses são a pouca interação entre a escola de educação profissional em análise e as 

escolas de ensino fundamental do município, o desconhecimento sobre os cursos oferecidos na escola e 

sobre os indicadores de formação humana, de inserção na universidade e no mercado de trabalho, bem como 

de outros projetos desenvolvidos nesta instituição. Essa falta de interação e desconhecimento do papel e da 

relevância social da escola leva muitos alunos a não efetivarem a matrícula ou a matricularem-se em cursos 

com os quais não se identificam.  

A partir do estudo desses dados e das hipóteses levantadas, foi traçada uma estratégia de 

aproximação virtual entre a escola de educação profissional em análise e as escolas de ensino fundamental 

do município, considerando que cerca de 90% dos alunos que cursam o 9º ano do ensino fundamental no 
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município dispõe de acesso à internet em suas residências. Essa aproximação se dará através de um 

ambiente virtual atrativo, interativo e informativo criado pelos alunos do curso técnico de informática da escola 

em análise.  

Assim, este trabalho tem o propósito de analisar os impactos da aproximação virtual, em caráter 

experimental, entre a escola estadual de educação profissional em foco e as escolas de ensino fundamental 

do município, como mecanismo de inclusão escolar, capaz de diminuir os índices de transferência e evasão, 

bem como de aumentar a quantidade de matrículas na educação profissional e, consequentemente, a 

inserção social. Ressalta-se que os impactos verificados, nesta pesquisa, poderão ser utilizados como 

justificativa para a elaboração de políticas públicas estaduais extensíveis às demais escolas e municípios que 

passam por situação semelhante. 
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RESUMO  

  
Em 2020, o cenário mundial se transformou em decorrência da pandemia da COVID-19, e como tentativa de prevenção 

à disseminação do vírus, o isolamento social foi uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Diante disso, os docentes, em específico, tiveram suas atividades impactadas, com a mudança das aulas da modalidade 

presencial para o modo remoto e por meio das ferramentas digitais, exigindo a esses profissionais que exercessem suas 

funções no sistema do Home office. Com base nesse cenário, o presente artigo tem por finalidade apresentar dados da 

pesquisa, que indicaram como se encontram as condições de trabalho dos docentes(as) nesse contexto pandêmico, 

avaliando o bem-estar psicológico após a inclusão do Home office na rotina do trabalho desses profissionais. Os 

resultados dessa investigação foram obtidos por meio de pesquisa qualiquantitativa, através de um questionário aplicado 

pelo Software QuestionPro®, que garantiu o sigilo dos dados dos participantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia, docentes, Home office, bem-estar.  

 

RESUMEN 

 
En 2020, el escenario mundial cambió a raíz de la pandemia COVID-19, y en un intento por prevenir la 

propagación del virus, el aislamiento social fue una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Ante esto, los docentes, en particular, vieron impactadas sus actividades, con el cambio de clases de la modalidad 
presencial a remota y a través de herramientas digitales, requiriendo que estos profesionales ejercieran sus funciones en 
el sistema de Home Office. Con base en este escenario, el propósito de este artículo es presentar datos de investigación, 
que indicaron cómo se encuentran las condiciones laborales de los docentes en este contexto pandémico, evaluando el 
bienestar psicológico luego de la inclusión del Ministerio del Interior en la rutina laboral. Profesionales. Los resultados de 
esta investigación se obtuvieron a través de una investigación cualitativa y cuantitativa, a través de un cuestionario 
aplicado por el Software QuestionPro®, que garantizó la confidencialidad de los datos de los participantes. 
PALABRAS CLAVE: Pandemia, maestros, Home office, bienestar 

  

INTRODUÇÃO  

  
Pandemia da COVID-19, a qual marcou 2020 pela sua proliferação nos mais diversos países do 

mundo, impactou em muitos aspectos: políticos, sociais, emocionais, econômicos, de saúde e educacionais. 
Em decorrência da facilidade de transmissão do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) orientou 
o distanciamento social como medida preventiva à diminuição do contágio. Diante disso, as atividades 
presenciais foram reduzidas, exigindo que um grande número de funcionários das diversas áreas de atuação, 
adotasse o modelo remoto ou Home office, conforme apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), no período da primeira semana de agosto de 2020, quando se encontravam em trabalho remoto 7,9 
milhões de trabalhadoras/es (IBGE, 2020). 

Direcionando o contexto pandêmico para a área educacional, o Ministério da Educação publicou a 
portaria n° 343 de 17 de março que “Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19” (BRASIL, 2020) e orienta 
para a suspensão das aulas presenciais como medida para evitar o aumento de contágios, obrigando o ajuste 
das atividades para a modalidade do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e exigindo adaptações e estratégias 
dos processos de ensino e aprendizagem. Tais providências ocasionaram mudanças na rotina dos docentes, 
exigindo na sua prática a utilização restrita das ferramentas tecnológicas digitais como smartphones, tablets 
e computadores, culminando com os desafios do Home office e com a dificuldade de acesso à Internet de 
qualidade.  

Outro fator a ser considerado em relação ao trabalho remoto na educação foi a ruptura do contato 
presencial e das interações na sala de aula, que foram substituídos pelas ferramentas audiovisuais on-line e 
que trouxeram significativas mudanças no espaço educativo na atualidade, a esse respeito Kenski (2004) já 
chamava a atenção sobre o fato de que docentes e seus discentes tornam-se desincorporados nas salas de 
aula virtuais, o que exige que o estabelecimento de suas relações precisem ser recuperadas por meio de 
novas linguagens, que os representem e os identifiquem para todos os demais. Essas linguagens ou 
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expressões ao serem construídas precisam estar harmonizadas às propostas disciplinares, para que 
reincorporem virtualmente seus autores, criem um clima de comunicação, sintonia, bem como agregação 
entre os participantes desse grupo, o que também exige uma dedicação ainda maior dos docentes para 
elaborarem suas práticas de ensino com criatividade.  

Com a crise sanitária instalada e por ser uma ação emergencial, o Home office que se trata de uma 
modalidade de trabalho que vinha, aos poucos, ganhando o seu espaço, passou a ser a alternativa 
fundamental de trabalho, principalmente para os docentes, que precisaram rapidamente se adequar para uma 
nova forma de executarem suas atividades laborais e que não tiveram, portanto, precedentes preparações, 
conforme alertou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em março de 2021.  

Diante desse contexto a justificativa para a realização dessa pesquisa se dá devido a essa nova 
dinâmica que está sendo vivenciada pelos educadores, que exige habilidades de aspecto tecnológico como 
pressuposto para a prática pedagógica, além da deficiência de uma preparação adequada para esta vivência. 
Este cenário descrito nos instigou a refletirmos sobre a seguinte indagação: estaria o estabelecimento do 
Home office provocando aumento na carga-horária de trabalho do docente e causando desequilíbrios no bem-
estar deste profissional no cenário atual? Destarte realizamos uma investigação, através da aplicação de 
questionário, que foi desenvolvido em um Software de pesquisa on-line e onde continha dez perguntas 
distribuídas em: sexo dos participantes, condições gerais de trabalho, mudanças ocorridas na jornada ou na 
carga-horária de serviço e análise da conjuntura de saúde/bem-estar causados pelo Home office. Esta 
pesquisa teve como objetivo principal analisar e avaliar como está a carga-horária de trabalho desses 
profissionais, como também a percepção do sujeito sobre o seu bem-estar após a implantação do Home office 
em sua rotina. Para tal fim escolhemos trabalhar com um Software que garantisse o anonimato dos 
participantes, para que se sentissem mais à vontade em participarem, expressarem livremente o que pensam 
no momento de responderem as questões e para que tivéssemos um feedback honesto sobre como realmente 
estão se sentindo.  

Para uma melhor compreensão do contexto, este artigo pretende esclarecer sobre o que é o Home 
office, introduzido com o ERE e a diferenciação deste da EAD, explicar sobre o significado de bem-estar, 
como também, analisar o gerenciamento do tempo dos profissionais docentes participantes que estão nessa 
modalidade e a percepção destes a respeito de como está o seu bem-estar integrado ao Home office.  
 

METODOLOGIA  

  
Esta pesquisa teve a participação de trinta e nove docentes de três instituições educacionais, da Rede 

Pública, dos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais que estão desenvolvendo suas atividades 

laborais através do Ensino Remoto Emergencial (ERE) na modalidade Home office. O levantamento dos 

dados foi realizado através de uma pesquisa anônima, o que garantiu a não identificação, tal como, o sigilo 

dos dados dos participantes e para isso utilizamos um questionário elaborado e distribuído de modo on-line 

pelo Software QuestionPro®, que foi enviado para os e-mails institucionais no período de 15 a 27 de março 

de 2021.  

Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualiquantitativa, visto tratar-se da “interpretação das 
informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a 
interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)” (KNECHTEL, 2014, p. 106).  

Sendo a análise quantitativa caracterizada como: 
A investigação que abarca uma visão interpretativa e originária do mundo, o que 
significa que estuda as coisas em seu ambiente natural, buscando dar sentido ou 
compreender os fenômenos em termos dos significados atribuídos e constituídos 
através das práticas interpretativas do pesquisador (DENZIN e LINCOLN, 2000, 
p.186)  

Enquanto que Demo (2013) descreve esta verificação como aquela que “não se preocupa com 
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização”, auxiliando-nos na identificação dos fatores subjetivos referentes ao bem-estar do sujeito, 
enquanto que para  Knechtel (2014) a investigação quantitativa é estabelecida como aquela que “está 
associada com a mensuração dos dados, com a experimentação e com a exata quantificação” referindo-se 
que para a segurança das informações levantadas esta deverá ser analisada sob o controle rigoroso dos 
fatos. 

Quanto as questões éticas baseamo-nos na Resolução do CNS - Conselho Nacional de Saúde, nº 
510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre a ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais onde o 
Parágrafo Único, Inciso V, estabelece que “não serão registradas nem avaliadas pelo sistema dos Comitês 
de Ética em Pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa “(...) a pesquisa com bancos de dados, 
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cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual” (CEP/CONEP, 2016, p.2). 
Ao que por intermédio do Software utilizado para a coleta dos dados, foram assegurados o anonimato dos 
sujeitos participantes e a impossibilidade da identificação dos mesmos. 

Os dados foram tabulados no Software Microsoft Office Excel® 2010, posto que o mesmo permitiu a 
construção de conteúdo estatístico, que associados à pesquisa bibliográfica atualizada, permitiram uma 
análise das informações coletadas. 

 
 
 
 DISCUSSÕES  
 

O sistema Home office voltou a ser mais fortemente adotado desde 1857 nos Estados Unidos, mas 

no Brasil foi mais incitado, quanto a sua utilização, em 1997 durante o acontecimento do Seminário de 

Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o Terceiro Milênio e somente consolidando-se como uma 

modalidade de trabalho reconhecida após o estabelecimento da Lei 13.467 (BRASIL, 2017). Neste primeiro 

momento estava mais pertencente ao setor corporativo, devido a restrição do alcance à Internet, mas em 

1995, começou a ser um método mais amplamente utilizado de trabalho, com a liberação da rede mundial de 

computadores no Brasil, o que estimulou a evolução dos recursos e aumentou o acesso e o uso das redes 

para um número cada vez maior de pessoas, conforme observou Demi Getschko (2015), ao afirmar que o 

Brasil se transformou em um país de pessoas conectadas.  

No ramo da Educação, o Home office tem seu fortalecimento, com a ampliação da EAD (Educação à 
Distância), que foi reconhecida como modalidade de ensino com a instauração da Lei n°9.394 (MEC, 1996). 
Com isso a digitalização da educação só vem crescendo segundo a indicação do IBGE que mostrava um 
aumento de 47,8% do empego do Home office entre os profissionais deste setor entre o período de 2012 e 
2018. Contudo diante do cenário pandêmico da COVID-19, a aplicação do Home office vem sendo a solução 
encontrada e seguida pelos docentes de todo o Brasil para darem prosseguimento às suas atuações e 
cumprirem como as diretrizes emergenciais estabelecidas pelo governo. Diante dessa inevitabilidade surgem 
também novos desafios para os educadores como o de conciliarem as atividades profissionais e pessoais no 
mesmo espaço, além de terem tido que assimilar em um curto período de tempo novos termos, atribuições e 
tarefas referentes à ocupação. Por esse motivo acreditamos ser importante esclarecermos as diferenças entre 
Teletrabalho e Home office, assim como de EAD (Educação à Distância) e de ERE (Ensino Remoto 
Emergencial) que serão alguns dos termos que utilizaremos durante a apresentação dessa pesquisa. 

Equivocadamente, por muitas vezes a palavra Teletrabalho é utilizada como sinônimo de Home office, 
o que Rafalski (2015) esclarece que o teletrabalho é toda atividade laboral que possa ser realizada em 
qualquer lugar que se obtenha conexão à rede e/ou à TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), não 
sendo obrigatório ao trabalhador permanecer em sua residência para executar suas atividades laborais 
enquanto que a principal característica do Home office é a circunstância de ser desenvolvido no domicílio do 
funcionário, sendo suas funções trabalhistas realizadas na infraestrutura de seu ambiente doméstico. Por não 
precisar se deslocar para o espaço de trabalho, Hara (2011) descreve o Home office como o episódio em que 
se envia a tarefa para o docente ao invés deste expedir e/ou realizar seus afazeres na instituição.  

No Brasil o conceito de Home Office apresentado pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividades – SOBRATT (2016) o define como uma modalidade de atuação profissional que utiliza as 
tecnologias, sendo realizadas à distância, fora do âmbito onde se encontra o funcionário de maneira total ou 
parcial, podendo realizar-se em relação de dependência (empregado) ou de maneira autônoma (free-lance), 
executando atividades que podem ser desenvolvidas pelos equipamentos móveis, tais como computadores, 
smartphones e tablets. Morgenstern e Santos (2016) concluem que, dentre as múltiplas definições de Home 
Office, as seguintes peculiaridades mostram-se presentes inúmeras vezes, definindo-se então a essas 
características principais: (a) encontra-se em um espaço físico externo; trabalho realizado à distância; (b) 
tarefas desempenhadas por meio de tecnologias de informação e comunicação e; (c) alternância na 
organização/instituição e na relação do trabalho. Adequando esta definição para a atual realidade do 
profissional docente compreendemos que é uma modalidade de trabalho na qual o docente realiza as suas 
atividades laborais em sua residência e utilizando as ferramentas tecnológicas da informação e das 
comunicações ou TIC’s, para cumprir com suas responsabilidades trabalhistas e sendo o Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) uma delas. 

Na atual realidade educacional o ERE foi instituído pela crise sanitária, o que de acordo com Behar 
(2020) trata-se de uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de docentes e 
discentes e que está sendo adotado temporariamente nos diferentes níveis de ensino, por instituições 
educacionais do mundo inteiro, para que as atividades escolares sejam interrompidas. Outro aspecto 
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importante é o de que segue os requisitos do ensino presencial, com videoaulas, atividades no ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA), além de exigir a presença síncrona de discentes e docentes durante as aulas 
que acontecem através de ferramentas tecnologias digitais, tais como computador, notebook, celular, 
smartphone ou tablet. Diante disso percebe-se que o ERE é uma das atribuições do trabalho dos docentes 
que estão no sistema Home office. 

 Em relação à Educação à Distância (EAD) esta refere-se a um outro tipo específico de modalidade 
de ensino que possui um contrato próprio, em que as aulas ocorrem por meio de vídeos que são gravados 
em estúdio, plataformas e materiais exclusivos, ao que Behar (2020) ratifica serem primordiais para 
construírem um modelo pedagógico, bem como, uma arquitetura pedagógica, assentada pelos conteúdos 
metodológicos e estratégias educativas que estão voltados para docentes, discentes, tutores e gestores. 
Apesar do acesso a essa modalidade também ser realizada de forma on-line, o acesso ao material de apoio, 
aulas e demais afazeres tem por característica serem mais adaptáveis quanto aos fatores tempo e espaço, 
não sendo necessária que a comunicação entre docentes e discentes aconteça sincronamente e permitindo 
para os docentes uma maior flexibilização nas suas atividades.    

Diante dessas novas adequações que os docentes precisaram rapidamente assimilar no seu cotidiano 
precisamos considerar o bem-estar psicológico desse profissional. O conceito de bem-estar pode englobar 
diferentes dimensões cognitivas e afetivas, os afetos, que aqui advêm da emocionalidade proporcionada pelas 
relações sociais e suas trocas intersubjetivas (LEITÃO et al, 2006), também são entendidos como emoções 
e humores, que explicam a maior parte da variância do fenômeno (Demo; Paschoal, 2016; Paschoal; Tamayo, 
2008; Warr, 2007).  

Paschoal e Tamayo (2008) descrevem o fenômeno do Bem-estar como a percepção de realização 
pessoal do sujeito e que quando relacionado à atividade ocupacional, os humores e emoções vivenciados 
também são incluídos. Entendemos assim que o afeto no trabalho está relacionado ao bem-estar psicológico 
do trabalhador.  

No contexto do Home office esse bem-estar psicológico relaciona-se à seis dimensões, sendo elas: a 
Autoaceitação, que é a visão positiva sobre si mesmo e seus múltiplos aspectos de personalidade; as 
Relações Positivas com os outros, através que se estabelece através dos sentimentos de confiança, afeto e 
empatia; a Autonomia, sendo capaz de tomar decisões sobre seus afazeres; o Controle do Ambiente, que 
trata-se do domínio em controlar o seu entorno; Propósito de Vida, que define os objetivos pessoais de acordo 
com o significado que o sujeito tem da vida; e o Crescimento Pessoal, que é o processo contínuo de 
aperfeiçoamento nas diferentes etapas da vida. Quando esses aspectos não estão em sintonia, há um 
processo estressor-resposta, que envolve reações fisiológicas, psicológicas e comportamentais, avaliados 
como estressores. Um resultado desse processo, são algumas síndromes psicossociais, como a Síndrome 
de Burnout, caracterizado no contexto profissional pelas altas demandas e baixos recursos, sendo os 
principais sintomas, o sentimento de falta de energia e entusiasmo, esgotamento de recursos pessoais, 
redução do sentimento de realização profissional, entre outros (Maslach, 2001). Em uma pesquisa feita pela 
International Stress Management Association, em 2019, estimou que 32% dos trabalhadores brasileiros 
sofriam com esse tipo de stress e que considerando o momento atual, essa estimativa aumenta para 56% 
(Isma-BR, 2020). Reconhecendo tais impactos da pandemia no bem-estar psicológico apresentaremos a 
seguir os resultados obtidos e as análises realizadas com o grupo de docentes que participaram desta 
investigação. 

Quanto a variável do sexo dos participantes identificamos que 71% dos docentes que responderam 
ao questionário eram do sexo feminino. Esse resultado indica que com relação à profissão da docência, o 
sexo feminino é   maioria, conforme indica Carvalho (2018), afirmando que na área da educação, cerca de 
80% do corpo docente é formado por mulheres, considerando a real importância de discussões de gênero, 
assim como as de raça e classe social e o último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018), no qual também registra que 80% dos docentes no Brasil são do 
sexo feminino.  

Ainda sobre a discussão do sexo feminino ser maioria na profissão docente, Vianna (2001) traz essa 
reflexão em seu estudo no qual levanta que o primeiro censo realizado pelo MEC no ano de 1997 já indicava 
que as mulheres eram maioria nesta área de atuação. Devemos considerar que esta situação tem o seu 
contexto histórico o qual indica a presença marcante das mulheres no magistério, desde o século XIX, na 
então “educação doméstica”. Tal indicativo pode estar relacionado a um fator sociocultural no qual coloca-se 
a mulher no papel de cuidadora e salientamos que diante dos desafios enfrentados nesse momento 
pandêmico, as mulheres docentes desenvolvendo suas atividades em Home office, torna-se relevante a 
problematização das relações sociais de gênero, uma vez que a mulher tem conciliado o cotidiano exaustivo 
de trabalho, aos afazeres domésticos, além do âmbito familiar. De acordo com Hirata e Kergoat (2007), o 
pensamento crítico da conciliação não pode se desenvolver fora do contexto de reflexão sobre as 
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modalidades de reprodução da servidão doméstica ainda mais agravada com inserção da vida profissional 
no âmbito familiar.  

O panorama exposto pode se confirmar quando analisamos as respostas referentes as condições de 
trabalho onde 87,18% dos participantes afirmaram que realizam outras atividades além do Home office. Desse 
total 52,48% realizam atividades relacionadas ao cuidado coletivo, conforme observamos que 37,14% 
realizam atividades domésticas e 15,34% cuidam da família, enquanto que apenas 7,42% indicaram que 
fazem atividades de autocuidado como esportes, 19,33% estudam e apenas 4,95% possuem outros vínculos 
empregatícios.  

Com relação ao aumento da jornada de trabalho 67,8% assinalaram a ocorrência de acréscimo o que 
chamou a nossa atenção, particularmente quanto a quantidade de horas trabalhadas sendo que antes da 
pandemia os que trabalhavam mais de 8 horas por dia aumentou de 18% para 42%, também havendo 
acréscimo de 78,6% na quantidade dos dias trabalhados semanalmente, onde indicaram que atualmente 
trabalham 6 dias na semana ao que antes da pandemia a média era de 4 dias de trabalho semanal. Para 
Hypolito, Vieira e Pizzi (2009), o processo de intensificação do trabalho docente pode ser sintetizado, entre 
outros fatores, como processo que conduz à redução do tempo para descanso na jornada de trabalho; implica 
falta de tempo para atualização e requalificação profissional e potencializa a sobrecarga de trabalho. Ademais, 
aumenta o isolamento ao reduzir as chances de interação e participação coletiva de trabalho, limitando as 
possibilidades de reflexão crítica conjunta para a luta e a defesa da saúde. Em síntese, pode-se afirmar que 
as modalidades de trabalho remoto de professoras e docentes possuem a marca da combinação intensiva e 
extensiva do tempo de trabalho associado à precarização das condições laborais sob a determinação histórica 
de novos padrões gerenciais em tempos de excepcionalidade de trabalho (Rodrigues et al., 2020). 

Quanto as dimensões relacionadas ao bem-estar psicológico, quando perguntados sobre como 
percebem suas condições de trabalho, 53% descreveram como sendo ruins. Dejours (1992) indica que este 
aspecto tem como fatores determinantes as condições físicas e emocionais de trabalho dos docentes, 
referindo-se ao processo burocrático, o trabalho repetitivo e a insegurança sobre como está desenvolvendo 
o seu trabalho, além dos controles externos que envolvem o trabalho do docente devido a falta de autonomia. 
Trazendo essas indicações para as atividades em Home office indica-se um agravamento dos fatores que 
estão diretamente ligados às alterações psicossociais, causando, por esse motivo, um grande esforço físico 
e mental do docente com consequências em sua saúde, conforme indica Glina (2020) e esses fatores têm 
por consequência o estresse do professor e a diminuição da qualidade da sua aula. 

Esses indicativos mostram a importância de olharmos com atenção para as dimensões emocionais 
que afetam o bem-estar dos docentes nesse contexto de isolamento social.  Por certo, as lutas históricas de 
resistência dos trabalhadores colocam limites à acumulação e exploração, redefinindo e implementando 
direitos sociais e trabalhistas (Druck, 2011). Diante disso, é necessário adotar medidas de vigilância sobre o 
trabalho e o bem-estar do docente.  

Esses resultados são a expressão do que Freire e Faundez (2017), descreve das classes sociais que 
sofrem opressão e alertam que é fundamental à estruturação de planos de ação político-pedagógicos, 
voltados para a luta do setor da Educação, com ações coletivas de trabalhadores(as). Nos alertando para a 
uma visão ampliada de educação e bem-estar psicológico (Souza, Pina e Souza, 2019). 

No item sobre os principais sintomas apresentados pelos docentes após o início do Home office 
destacamos que 68% estão apresentando quadros de ansiedade; 66% relataram episódios de insônia e 58% 
descreveram sentimentos de inutilidade. De acordo com o CID/11 - Código Internacional de Doenças (2018) 
ansiedade é descrita como sentimento de preocupação excessiva voltada para múltiplas situações do dia a 
dia como família, saúde, trabalho e se manifesta juntamente com tensão muscular, inquietação motora, 
dificuldade em manter a concentração, hiperatividade, nervosismo, irritabilidade, distúrbio do sono, dentre 
outros sintomas que se fazem presentes por vários meses. Este quadro traz consequências prejudiciais ao 
bem-estar do sujeito no que concerne a sua ocupação laboral, ao âmbito familiar, social e em outras áreas 
de desempenho. Oliveira (2006) informa que estas manifestações geralmente vêm acompanhadas de 
sentimento de inutilidade, apatia, desmotivação, bem como sintomas psicossomáticos como choro frequente, 
angústia, fobias, crises de pânico, o que identifica como sendo sintomas característicos da Síndrome de 
Burnout segundo Carlotto (2002). 

Este panorama analisado expressa as condições em que o docente está exercendo suas funções no 
sistema Home Office e demonstra o quão indispensável se faz reconhecer e respeitar o ser humano em sua 
totalidade e considerar o bem-estar físico e psicológico destes profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Considerando a seriedade e a complexidade da temática, faz-se inevitável salientar a importância de se 
proceder com cuidado ao se tentar elaborar um fechamento sobre este assunto do bem-estar entre os 
docentes na conjuntura da pandemia. Através desse estudo realizado, percebe-se que se faz essencial 
conhecer, analisar e compreender toda a dinâmica relacionada aos impactos que as mudanças na rotina 
impostos pelo Home office podem causar no bem-estar psicológico do sujeito e desenvolvendo 
sintomatologias físicas e psíquicas presentes no cotidiano dos profissionais das diversas áreas. No enquadre 
apresentado neste trabalho, abarcamos os profissionais da área de educação que estão trabalhando no 
sistema de Home office, mas não podemos deixar de pensar naqueles que por falta de uma infraestrutura 
adequada, bem como diversos outros motivos não conseguem desenvolver suas atividades a contento. 
Percebe-se que o a ausência do Bem-estar psicológico está fortemente associado ao grau de satisfação com 
o tipo de trabalho que se exerce, à forma como lidamos com os percalços da rotina laboral e ao tempo que o 
sujeito está exposto às exigências do trabalho. Outro fator importante é o de compreender que o trabalho é 
fonte de reconhecimento e inserção social, sendo colaborador significativo na construção da identidade do 
sujeito, bem como fonte de sua sobrevivência. Ressaltamos que o docente tem o papel de auxiliar no processo 
de transformação social compartilhando informações, instigando a reflexão nos sujeitos, motivando à 
investigação, colaborando assim na formação de cidadãos. Por isso é de suma importância que este 
profissional esteja de forma integral em boas condições de trabalho, principalmente no fator psicoemocional 
para exercer seu papel com qualidade, sem prejudicar sua saúde e sua vida laboral. Contudo, espera-se que 
os resultados apresentados possam fomentar a necessidade de novas pesquisas e questionamentos sobre a 
prática docente principalmente posteriormente a pandemia, sobretudo devido a importância de prevenção de 
doenças ocupacionais desenvolvidas pela falta do sentimento de bem-estar, objeto da presente pesquisa. Os 
resultados deste estudo mostram a urgência de se pensar em um redimensionamento da organização do 
trabalho na atualidade, que entenda os fenômenos psicossociais que envolvem este âmbito e que vise uma 
política educacional que atenda ao docente como um todo, dando ênfase à sua saúde e bem-estar. 
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RESUMO  

  

A maior preocupação da atualidade, neste contexto pandêmico, é o processo ensino aprendizagem das 

crianças, a transição das aulas presenciais para remota aconteceu de uma forma abrupta, sem que houvesse 

um momento destinado de planejamento e definição de objetivos. Os professores, na prática, precisaram 

desenvolver métodos e se adaptar a atual realidade. Neste mesmo viés aconteceu com as crianças e seus 

familiares. Nessa linha, foi necessário refletir sobre o processo de desenvolvimento das crianças para 

fundamentar teoricamente concepções e práticas de ensino/aprendizagem, no contexto da adoção das aulas 

remotas. Neste artigo apresenta-se o contributo das reflexões da transição das aulas presenciais as aulas 

remotas, especificando a prática docente e o desenvolvimento das crianças. Desse modo, inicia-se uma 

descrição histórica, referindo perspectivas do início da pandemia e sobre o que é o ensino remoto, assim 

como a importância do planejamento nesse momento pandêmico. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia, aulas, remota, presencial, desenvolvimento.  

  

 

INTRODUÇÃO  

  

Este artigo faz uma breve narrativa sobre a transição das aulas presenciais as aulas remotas, destacando os 
impactos causados pela pandemia na educação brasileira, pois, devido ao contexto pandêmico a educação 
global e vários setores da economia sofreram repentinamente desde o início de 2020. 
Essa situação tem deixado à população mundial em um estado de isolamento social, ou seja, impossibilitando 
as reuniões familiares, as atividades, o trabalho, o lazer, o esporte e o aprendizado durante as aulas 
presenciais. Esta situação anormal foi imprevisível por governos de diversos países, exigindo que crianças, 
adultos e idosos realizem severas adaptações emocionais, físicas e sociais causando estresse, medo e 
ansiedade.  
Essa situação atípica, condicionou os professores o regime de trabalho por ‘home office’, ministrando as aulas 
de forma síncronas ou assíncronas, em horários determinados pelas escolas, enquanto os alunos realizam 
os acessos das aulas diretamente de suas residências por aparelhos tecnológicos. Desse modo, as 
Instituições de ensino privada ou públicas asseguram a validade do ano letivo, evitando o desemprego em 
massa dos docentes e evitando aglomeração.   
Dando início a implementação do ensino remoto durante a pandemia, consequentemente conduzindo os 
professores a uma nova reflexão e adaptação do planejamento de aula de forma que foque no 
desenvolvimento educacional da criança nas esferas sociais, cognitiva e emocionais. 
Este artigo tem por objetivo geral:  
- Compreender a importância da prática educativa planejada de forma organizada e sistemática para 
mediação do conhecimento e desenvolvimento educacional dos alunos mesmo mediante aos impactos 
causados pela pandemia.  
Assim como, como objetivos específicos:  
- Entusiasmar os alunos a participar das aulas remotas através de práticas de ensino que planejadas e 
organizadas com foco no desenvolvimento da criança.  
- Contextualizar os conceitos teóricos educacionais e se adaptar a nova realidade do ensino remoto durante 
a pandemia da Covid-19. 

 

 

METODOLOGIA  
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Este estudo fundamenta-se por uma abordagem de revisão bibliográfica qualitativa, com base na 

análise de forma descritiva, a partir da seleção de alguns artigos, dos 731.001 resultados relacionados ao 

filtro referente as aulas remotas, and, pandemia, and, desenvolvimento, encontrados na base de dissertações 

e teses da capes, acessado em 22 de abril de 2021, às 19h01. No entanto, esta pesquisa bibliográfica se 

torna pertinente por nos mapear diferentes investigações e estudos que nos permite entender, através de 

diversos pontos de vista os conceitos acerca do conceito da pandemia, aulas remotas, desenvolvimento da 

criança na atualidade, com referência de materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e 

artigos científicos. Portanto, não foi encontrada pesquisa que trate de forma completa sobre a transição das 

aulas presenciais as aulas remotas e os impactos causados pela pandemia na educação brasileira, o que 

torna esta pesquisa relevante.  

De acordo com silva e Aragão (2012, p.58) a observação é a ferramenta básica para descobrir e 

compreender o mundo, o comportamento observacional desencadeia muitos outros processos psicológicos 

que são essenciais para a interpretação do objeto analisado, especialmente quando se dedica à análise 

aprofundada do fenômeno observado.  

Sob este viés, segundo Vergara e Carvalho Junior (1995), as referências bibliográficas utilizadas 

pelo autor auxiliam na sustentação de um argumento e representam as preocupações, preferências e 

métodos utilizados demonstrando a importância de determinado resultado científicos para o autor. 

  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

CHEGADA DA PANDEMIA – UMA MUDANÇA REPENTINA NA VIDA DE TODOS 

 

Somos seres sociais, de contato, do convívio pessoal, isto nos remete a ideia que somos humanos, 

logo vivemos de forma grupal. Embora, em tempos de Pandemia, os efeitos causados pela Covid-19 mudaram 

significativamente a sociedade ao nível mundial, causando impactos de várias ordens no modo de vida social 

das pessoas. Os transtornos do novo Coronavírus ultrapassam da área da saúde e interferem diretamente na 

educação, principalmente brasileira, reconfigurando o cotidiano escolar. Visto que, pela razão da 

sobrevivência pela vida, os profissionais da área da educação se encontraram na condição de se adaptar e 

buscar alternativas imediatas ao novo normal.  

Haja vista, que a perda de familiares, o isolamento social, desalinhou a vida de todos os envolvidos 

de uma comunidade escolar. O ensino regular que reunia presencialmente alunos, professores, técnicos 

pedagógicos e responsáveis no ambiente escolar, se encontrou em meio a uma revolução pedagógica, que 

obrigou a incorporação de recursos tecnológicos, nunca utilizados antes, mesmo com início ao aparecimento 

da tecnologia coexistente ao ensino EAD, nesta era de comunicação e informação.   

As adaptações na rotina escolar exigiram um desdobramento de todos os envolvidos na 

manutenção da oferta de ensino regular presencial. Os professores não tiveram um tempo para se preparar, 

os gestores sem oportunidade de organizar o afastamento dos alunos. De tal forma, que o ensino passou por 

uma transição do presencial para o virtual sem ao menos possuir a oportunidade de conscientizar e preparar 

as famílias para uma nova forma de manter a educação ativa.  
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Em meio ao caos pedagógico, os profissionais contemporâneos da área da educação não 

conheciam o sentido real do significado da palavra pandemia, as pessoas nunca imaginariam que desde a 

última pandemia de Gripe Espanhola ocorrida em 1918, pudéssemos voltar ao passado e combater uma 

guerra contra um inimigo invisível o Coronavírus. E neste cenário, da luta pela vida o mais importante é manter 

a saúde das pessoas, embora a intransigência seja uma barreira que deve ser vencida através da 

conscientização, afinal, Paulo Freire (1979, p.84) acreditava que somente a educação era capaz de mudar as 

pessoas, que consequentemente mudavam o mundo.    

Desse modo, a educação necessitou ganhar um olhar assistencialista, buscando acolher as famílias, 

assistir os alunos e o compreender os professores. O contexto da pandemia do (Covid-19), ressignificou o 

ensino aprendizagem, atribuindo uma nova ideia de ensinar, educar e aprender, porém, agora a distância. 

Esse novo desafio imposto pelos efeitos pandêmicos pôs a educação em conflito e desespero total.  A cultura 

da educação básica está enraizada na ideia que a criança possuí a necessidade da mediação pedagógica do 

professor de forma presencial. A capacidade da criança é subjugada, pois, não se acredita que ela pode 

aprender sozinha, carrega-se a ideia de que para estudar é obrigatório o espaço físico delimitados pelas 

paredes da sala de aula, os laços de amizades só podem ser feitos quando estamos próximos fisicamente. A 

substituição do professor por computador, ‘internet’, telas de aparelhos tecnológicos, videoconferências, pode 

ser considerada o maior desafio que a educação já enfrentou mesmo com a popularização do ensino EAD no 

nível superior.  

De fato os profissionais da educação não estavam preparados para enfrentar uma pandemia e 

manter a oferta de ensino regular através de formas alternativas de ensino. A aprendizagem escolar é uma 

motivação intelectual e uma experiência socialmente pertinente, sendo fundamental a mediação dos 

professores a partir de uma boa cultura geral e domínio dos conhecimentos ensinados. No entanto, esse 

ensino precisa alcançar aos alunos através de meios eficazes e dinâmicos. 

Diante dessa perspectiva, em que toda a comunidade escolar foi afasta das delimitações dos prédios 

escolares, educadores e gestores precisam desconstruir a ideia que a educação só acontece na instituição, 

fazendo-se necessário buscar estratégias para que a parceria entre família e escola permaneça intacta 

mesmo mediante ao isolamento social, medida protetiva adotada para prevenção ao (Covid-19). Nesse 

sentido, o processo de desenvolvimento de uma criança necessita do envolvimento direto da família com as 

ações da escola. 

Manter o processo educativo intacto foi uma árdua tarefa que ainda esta em faze de adaptação, 

desse tal modo, que o formato de ensino remoto foi adotado sem ao menos a oportunidade de planejamento, 

porque simplesmente a sociedade não teve esse tempo prévio de apresentação. Neste sentido, a 

proeminência ao acesso à educação é um direito assegurado a criança, mesmo mediante a este período de 

dificuldade em que o mundo esta, submergido é necessário oportunizar aos alunos estratégias que capazes 

de contribuir para o desenvolvimento cognitivo. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA E A ADAPTAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO DE AULA 
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Em uma emergência, como causada pela pandemia de Covid-19, as orientações impostas para 

alcançar o isolamento social, revelou a necessidade de manter o processo educativo das crianças ativo, 

surgindo então, um desafio para as escolas de ensino regular. Nesse caso, o ensino remoto, cujo objetivo é 

atender às necessidades de forma ágil e eficaz educação escolar e formação acadêmica foi a solução 

encontrada.  

O ensino remoto é uma modalidade de educação escolar que utiliza a tecnologia, como meio, para 

manter a distância entre professores e alunos, através de plataformas educacionais oportunizando as 

relações e interações sociais e pedagógicas, como no formato presencial. O ensino remoto permite que os 

conteúdos didáticos sejam compartilhados, tornando o ensino-aprendizagem possível. Embora a utilização 

do ensino remoto esteja diretamente relacionada ao uso da tecnologia digital, esse formato não é sinônimo e 

não pode ser comparado ao ensino à distância (EAD), pois a EAD é uma modalidade com metodologia teórica 

e conceitos próprios, desenvolvida em ambientes virtuais o AVA (ambiente virtual de avaliação) ou 

Blackboard, possuindo uma particularidade de materiais didáticos específicos e apoio de tutores, conforme 

exposto no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Artigo 80 da 

Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Base da Educação.  

Neste sentido o ensino remoto, assim como, o ensino presencial possuí características que 

consistem:  

A – Interação entre aluno e professor: Essa comunicação pode ser síncrona (tempo real) ou 

assíncrona (tempo diferente); 

B – Utilização de recursos tecnológicos, como computador, 'notebook', ‘tablet’, televisão...  

C – Plataformas educacionais como Google sala de aula (Classroom), Microsoft sala de aula, 

'YouTube', chamada de vídeo e grupos do 'WhatsApp'... 

D – Planejamentos; 

Nesse novo formato de ensino, nada se diferencia do modo presencial, os professores precisam 

manter uma organização do processo educativo da criança. Sob esse viés, é necessário compreender que o 

planejamento realizado pelo professor é um processo psicológico de reflexão e decisão, buscando uma forma 

de intervenção realista, que combina os requisitos intencionais para agir durante o desenvolvimento de uma 

aula (VASCONCELLOS, 200, p.43). Logo, o planejamento se torna a principal ferramenta do cotidiano 

escolar, que neste contexto pandêmico se faz necessário ser sistemático e flexível, pois, com a instabilidade 

que permeia a sociedade o currículo escolar acaba se tornando uma opção, mediante a prioridade de 

manutenção da vida e desenvolvimento integral da criança.  

O planejamento de ensino é um processo em que diversos aspectos devem ser considerados, que 

envolvem o contexto e a realidade de alunos e professores, principalmente se tratando da realidade 

vivenciada durante o período escolar na pandemia, é preciso a utilização de estratégias de ensino e recursos 

técnicos. Realizar o plano é essencial para alcançar os objetivos esperados e correspondentes às sugestões 

de habilidades e competências estabelecidas pela BNCC para cada turma ou componente curricular.  

Durante o ensino remoto o planejamento é imprescindível, para que a aula possa fluir de forma 

agradável e todos os campos de aprendizado possam ser alcançados. Em Freire (1996, p.156) encontramos 

conceitos acerca do conhecimento básico da jornada que busca diminuir a distância entre ensino e a 
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aprendizagem, sendo um conhecimento de base na ética. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. 

Primeiro, ele precisa ser permanentemente movido e promovido por um entusiasmo apaixonado, tornando-o 

um conhecimento quase avassalador.  

Nessa perspectiva o professor durante as aulas remotas, precisa despertar o interesse do aluno 

desenvolvendo aulas com objetivos claros. Sob essa visão, FUSARI (2008, p.47) O planejamento do plano 

de ensino da escola, somado a outras dificuldades enfrentadas pelos professores em seu trabalho, leva a 

uma contínua improvisação de ensino. Em outras palavras, deve se tornar uma convenção como convenção 

final, prejudicando assim o estudo do aluno e o próprio dever de casa. 

A elaboração do planejamento, das aulas remotas, precisa estar organizado, sistemático, 

prognostica e estratégico, com base em um repertório cultural e tomando como referencial teórico o contexto 

diversificado de cada aluno, para que as ações sejam estruturadas. FUSARI (2008, p.47) acredita que a 

preparação para as aulas é uma das atividades mais importantes do ensino. Nada substitui a tarefa de 

preparar a aula. Isso faz parte da capacidade teórica do professor, faz parte do seu compromisso com a 

democratização do ensino e da sua tarefa diária de preparar a sala de aula. 

Para Luckesi (2001, p.108) O planejamento é uma espécie de comportamento político, social, 

científico e técnico: no âmbito do trabalho para fins sociais e políticos, é um comportamento político, social; a 

ciência, enquanto não compreende a realidade, não pode planejar; tecnicamente, porque o planejamento 

requer a definição de meios eficazes para alcançar resultados.  

Neste sentido, as ferramentas de trabalho dos profissionais da educação implantadas no plano de 

aula, embora, em determinados momentos a fria realidade, a partir da postura de alguns gestores escolares, 

de muitas escolas brasileiras são capazes de tornar o planejamento repugnante e, geralmente, sem sentido, 

pelo fato de ser engavetado ou apenas cumprir tabela burocrática. O plano de aula é um registro do 

conhecimento do ensino, o docente necessita elaborar a sua didática abrangendo o conteúdo, objetivos, 

habilidades, competências, estratégias, metodologias, recursos didáticos e avaliação. Contudo, toda essa 

adaptação exige grande mobilização dos professores, responsáveis e alunos para que a aula remota possa 

ter efeitos produtivos no desenvolvimento da criança. 

 

ENSINO REMOTO, POSITIVIDADE OU MUITO TEMPO NA FRENTE DA TELA? 

 

Visto que, as aulas remotas são um grande desafio para todo o contexto escolar, professores que 

não dominavam recursos tecnológicos, precisam dominar e abusar dos recursos digitais, responsáveis de 

alunos com faixa etária menor que 8 anos é necessário supervisão e acompanhamento durante as aulas e 

sem falar que a liberdade a ‘internet’ as crianças é uma fonte de distração.  

Toma-se conhecimento, da positividade da aula remota pelo fato dos professores ministrar as aulas 

no regime de ‘home office’, o que evita qualquer aglomeração, pois estando em casa não se faz necessário 

as idas e vindas para escola. Outro fator positivo é a continuidade do ano letivo da criança, sem prejuízos ou 

atrasos dos conteúdos programáticos.  

Além disso, manter toda a comunidade escolar em casa é a melhor alternativa de evitar a exposição 

das pessoas a contaminação da Covid-19 por contato, o isolamento social e o distanciamento é umas das 
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alternativas encontradas pelos órgãos de saúde pública para contenção da proliferação do vírus. No entanto, 

essa medida pode ser estressante e causar ansiedade nas crianças, pois a escola é um ambiente de 

aprendizado e socialização destinado ao convívio do aluno em sociedade.    

Segundo Cabral e Costa (2020, pág. 51), hoje, pode-se dizer que a COVID-19 não se trata apenas 

de matar vidas ou causar caos na saúde. Ele também veio para desestabilizar o prédio, destruindo ideias, e 

obrigando muitas pessoas a mudarem de atitude, principalmente no campo da educação.  

Sob esta perspectiva, o fato de estar muito tempo na frente da tela de um aparelho causa prejuízos 

para saúde seja da criança ou propriamente do professor. Por isso, é ideal que as escolas apostem em outras 

formas de ensino voltadas para o lúdico ou interação com a família, trabalhando um ensino aprendizado com 

autonomia. Nesse sentido, Freire (1996, p.55) acredita que a autonomia, como uma espécie de auto-

maturidade, é um processo e está se tornando um processo. Não vai acontecer na data programada. Nesse 

sentido, uma pedagogia autônoma deve estar centrada na experiência que estimula a tomada de decisão e a 

responsabilidade, ou seja, a experiência de respeitar a liberdade. Em primeiro plano, o professor precisa ter 

como principal foco o desenvolvimento educacional do aluno. 

 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA 

 

Diante do contexto pandêmico, nesse período de ministrar aulas de forma remota o processo de 

ensino ocorre de várias maneiras. O papel da didática do professor deve priorizar a transformação do sujeito 

em um ser pensante na sociedade, que consequentemente seja capaz de transformara o mundo.  

Vale ressaltar que o processo de construção do conhecimento, inicia quando a criança aprende a 

fazer perguntas sobre sua própria natureza, conforme, neste sentido, Vygotsky (1998) o aprendizado 

acontece a partir de duas variáveis: o processo e o produto. De tal forma, que o propósito do processo de 

ensino é educar, preparando o aluno para o mercado de trabalho e ajudando a proporcionar o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. 

Conforme Libâneo (2008. Pg.22) a área específica de atuação profissional e política dos professores 

é a escola, e sua tarefa é garantir que os alunos tenham uma sólida compreensão de conhecimentos e 

habilidades e desenvolvam sua inteligência, independência, pensamento crítico e criativo. Essas tarefas 

deram uma contribuição significativa para a formação de cidadãos ativos e criativos que podem participar da 

luta pela mudança social. 

Compreende que o educador tem a função fundamental neste processo - claro que os alunos 

desenvolvem as suas habilidades e competências nas mais variadas formas. A ‘práxis’ pedagógica deve 

mediador o aluno entre o construir, refletir e questionar o conhecimento de forma critica. A mediação do 

educador deve ser um dialogo para que a criança possa se desenvolver em todas as áreas de seu 

conhecimento a partir do ato questionador, capacitando os alunos a adquirir esses conhecimentos.  

Libâneo (1994, p. 90) a relação ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples 

transmissão do professor que ensina para o aluno que aprende. Portanto, trata-se de uma relação recíproca 

em que se destacam o papel de liderança do professor e a atuação do aluno. Dessa forma, podemos perceber 

que o ensino visa estimular, orientar, incentivar e promover o processo de aprendizagem dos alunos. Diante 
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disso, o ensino não pode ser sobre exercícios mecânicos. O segredo de ser um bom professor é a habilidade 

de mediador uma aula através de uma postura dinâmica. Recorro a Freire (1996, p. 33-34) que destaca a 

importância de discutir com os alunos a realidade específica que deve estar ligada à disciplina que leciona, a 

realidade agressiva da violência constante e da convivência de pessoas, comparada com a morte, a vida é 

muito mais importante que a morte.  

Durante a pandemia o professor precisa ser proativo, segundo Libâneo (1994, p. 173) o docente 

precisa ter propriedade para utilizar com maestria os meios recursos de ensino. O tempo de ensino mais 

adequado para usá-los depende do trabalho de ensino real, no qual as pessoas obterão resultados 

complicados na manipulação de materiais didáticos.  

Sendo assim, além dos conteúdos programáticos é necessário o domínio dos recursos tecnológicos 

para que o ensino remoto possa chegar com eficácia nas casas dos alunos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 
Em suma, o uso da tecnologia facilita a interação entre os alunos e professores durante a pandemia. 

A Internet permite que todos expressem seus conhecimentos e opiniões, o que inspira e entusiasma a 

experiência dos alunos por se tratar de um atrativo para grande maioria das crianças. Dessa forma, O ensino 

remoto proporciona a transmissão em tempo real dos conteúdos que deveriam ser ministrados em sala de 

aula presencialmente. Então, se o docente planejar a sua aula de forma dinâmica e atrativa a possibilidade 

de uma interação social mesmo que a distância é maior. 

De fato, a educação muda o mundo e é uma arma poderosa, por meio dela, os cidadãos ganham 

mais importância, têm mais oportunidades de trabalho e melhoram sua qualidade de vida, em virtude de toda 

a sua suma essencialidade mesmo mediante a pandemia as aulas não podem parar. O uso de equipamentos 

(como um computador conectado à Internet) e várias ferramentas disponíveis (como texto, vídeo e imagens) 

é uma imprescindível estratégia de oportunizar e ratificar que a educação não pode parar, o ensino remoto é 

modelo que sua surgiu por conta da importância de aprender e compartilhar conhecimento com outras 

pessoas, em prol do desenvolvimento de um cidadão como pessoa socialmente integrada em uma 

comunidade. 

Entretanto, esta problematização é necessário que haja mais mobilização por intermédio dos órgãos 

das autoridades públicas, sociedade, profissionais da educação e alunos para que juntos façam desse 

momento um lugar propicio ao debate, reflexão crítica e sensibilidade para com todos aqueles que perderam 

entes queridos. O processo de educação de qualidade só poderá ser considerado quando houver a 

conscientização de todos! Estamos vivendo uma realidade de consequências em diferentes pontos do mapa 

e o ensino remoto foi a melhor alternativa para este momento.  

Portanto, o cenário educacional em meio a essa pandemia teve e ainda haverá vários impactos 

negativos na relação entre alunos, professores, administradores e a escola. Contudo, não podemos descartar 

a ideia que esse modelo de educação desenhado e adaptado, foi essencial e o alcance de resultados positivos 

que sobrepujam os negativos. Não temos o resultado do estudo, aliás, ele está longe de chegar ao fim, pois 

somente quando vencermos a pandemia poderemos analisar, refletir sobre todos os reflexos que ficaram. 
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Contudo, um currículo escolar pode ser recuperado com muito trabalho e dedicação de toda uma escola, mas, 

o valor de uma vida perdida, jamais poderá ser recuperada. Por isso, nesta pandemia é essencial obedecer 

com rigor a todos os protocolos de biossegurança e fazer da tecnologia uma aliada para o desenvolvimento 

de uma criança.  
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RESUMO  

  
Este texto é resultado de uma sistematização de experiências com jovens no município de Novo Hamburgo/RS. 
Discutimos as juventudes e suas perspectivas de futuro em interface com a educação e trabalho. O percurso metodológico 
foi calcado na sistematização de experiências, segundo o que orienta (HOLLIDAY, 2006). Objetivamos analisar as práticas 
educativas com jovens participantes da oficina “Jovens em Ação”, durante as temáticas: futuro, educação e trabalho e 
identificar quais elementos são determinantes para criação de expectativas de futuro. Verificamos que a escola, o trabalho 
e família se constituem como provas de ordem estrutural que circunscrevem as expectativas de futuro dos jovens; estes 
apresentaram dissonância nas disposições para crer e agir e não possuem o hábito de planejar pensando no futuro. Por 
fim, a sistematização de experiências se apresenta como uma metodologia que permite o constante movimento de ensinar 
e aprender através da prática e assim produzir conhecimento.  

PALAVRAS-CHAVE: Futuro. Juventudes. Sistematização de Experiências. 

  

INTRODUÇÃO  

 

 O estudo utiliza a sistematização de experiências como base metodológica para pensar práticas com 
jovens e a partir delas produzir conhecimento (FALKEMBACH, 2007). Ela permite reconstruir o processo, 
identificar, classificar e reordenar seus elementos. Possibilita objetivar o vivido, num movimento de 
distanciamento do que experimentamos vivencialmente, convertendo a própria experiência em objeto de 
estudo e interpretação teórica e, ao mesmo tempo, em objeto de transformação (HOLLIDAY, 2006). 
 Nesse sentido, sistematizamos experiências com jovens no contexto da oficina “Jovens em Ação”, 
que constitui um projeto de educação não escolar no campo social. Compreendemos como sendo educação 
não escolar aquelas práticas educativas protagonizadas, em sua maioria, por entidades socioassistenciais 
que emergiram no Brasil nas últimas décadas e que compõem junto com os movimentos sociais, a educação 
comunitária e a educação popular, uma perspectiva educativa com vistas à formação da cidadania 
(ZUCCHETTI; MOURA; LACERDA, 2019). 
 Sendo assim, defendemos que as práticas de educação não escolar são estratégias pedagógicas 
alternativas que, em certa medida, confrontam o processo de exclusão social de crianças, adolescentes e 
jovens constituindo práticas sociais de produção de novos saberes (ZUCCHETTI; MOURA; LACERDA, 2019). 
Nessa perspectiva, ao sistematizar a oficina com jovens tivemos como objetivo identificar quais elementos 
nas trajetórias juvenis são determinantes para a criação de perspectivas em relação ao futuro. Para tanto 
foram sistematizados os encontros que abordaram as temáticas: futuro, educação e trabalho. 
 A hibridação entre futuro, educação e trabalho está presentes nos estudos dos pesquisadores que se 
dedicam a investigar as juventudes, em especial as oriundas das camadas populares: Pais (2003); Dayrell 
(2007); Leão, Dayrell e Reis (2011a, 2011b), Dayrell e Jesus (2016); Andrade (2017); Silva e Leme (2019). 
Eles convergem ao indicar que a escola aparece nas narrativas juvenis como imperativo para um futuro 
melhor. 
 De acordo, com Pais (2003) o futuro é o tempo que parece legitimar o sistema de ensino ao predicar 
que ele permite a “formação dos futuros homens do amanhã”. Contudo no labirinto da vida, os impasses do 
presente tornam o futuro ausente e os obstáculos dificultam as escolhas. Nesse sentido, acreditamos que a 
sistematização de experiências com jovens das camadas populares permite conhecer mais profundamente 
seus modos de vida, seus projetos futuros e suas relações com escola e trabalho, contribuindo para o avanço 
na produção de conhecimento no campo das juventudes; servindo de suporte teórico para projetos similares 
a esse, assim como para a elaboração de políticas públicas para juventudes.  
  
METODOLOGIA  
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 A oficina “Jovens em Ação” compõe uma das estratégias do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV1) no âmbito da política de Assistência Social.  Foi planejada após observarmos que ao 
completarem 15 anos, os jovens não se engajavam em outras atividades educativas, por desligarem-se do 
atendimento diário oferecido pelo SCFV; parte deles estava fora da escola e não tinham idade para ingressar 
no mercado de trabalho - a não ser na condição de aprendiz2. Assim, ociosos, ficavam mais vulneráveis aos 
riscos do território; não por acaso tem se sugerido que grande parte dos delitos cometidos por jovens ocorrem 
em seus tempos livres (PAIS, 2003). Para Castel (1997) uma pessoa se encontra na zona de vulnerabilidade 
quando suas condições de trabalho são precárias ou inexistentes e os apoios relacionais fragilizados.   
 Frente a isso a oficina foi desenvolvida com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e 
comunitária; valorizar a pluralidade juvenil; proporcionar espaço de fala e escuta; contribuir para permanência 
ou retorno dos jovens a escola; fomentar a participação em espaços de tomada de decisão que discutam as 
juventudes. Teve como participantes oito jovens de 15 a 18 anos, estudantes ou evadidos do ensino 
fundamental, que doravante serão citados de acordo com a tabela abaixo:  

Tabela 1.  Caracterização e escolaridade dos jovens  

Codinome Idade Escolaridade 

Alice 18 anos 8º ano - evadida 

Ana 15 anos 7º ano - diurno 

Vitória 15 anos 8º ano – diurno – Em 
acolhimento Institucional 

Raquel 15 anos 4º ano – diurno – Em 
acolhimento Institucional 

Davi 17 anos 7º ano – evadido 

Kevin 15 anos 7º ano – evadido 

Jonas 18 anos 7º ano – evadido 

Wesley 15 anos 7º ano – noturno 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 Posto isso, foram realizados 14 encontros com periodicidade semanal e duração de 1hora e 
30minutos, de setembro a dezembro de 2019, cujos temas preferenciais eram: identidades juvenis; vida 
comunitária; futuro; educação; trabalho; saúde mental; sexualidade; drogas. Os dispositivos utilizados para 
registrar as experiências durante a oficina foram: ficha de recuperação de aprendizagem, entrevistas gravadas 
e posteriormente transcritas e registros em Diário de Campo, instrumentos que agregaram qualidade a análise 
dos materiais produzidos. Explicamos que a ficha de recuperação de aprendizagem se trata de uma 
ferramenta própria da sistematização de experiência que tem intenção de “recuperar as lições de momentos 
significativos para montar um banco de informação de aprendizagens” (HOLLIDAY, 2007, p. 27). Nela deve 
conter o contexto da situação; relato do que aconteceu; aprendizagens; recomendações a outros espaços 
que estejam ou desejam desenvolver experiência similar e palavras-chave (HOLLIDAY, 2007).   
 Por conseguinte, considerando a proposta metodológica descrita, as reflexões do estudo se darão na 
sequência das ações desenvolvidas na oficina. Foi no movimento de olhar para o presente e planejar o futuro, 
que os jovens apontaram a educação e trabalho como elementos fundamentais para a conquista de uma vida 
melhor.  
 
O QUE PENSAM OS JOVENS SOBRE O FUTURO? 
 
 Quando falamos em juventudes é comum ouvirmos frases do tipo “Eles não pensam no futuro”, 
“Querem apenas viver o hoje”, “Não querem nada com nada”. Elas são naturalizadas socialmente e 
responsabilizam os jovens pelo seu destino. Contudo, quem trabalha com esse segmento e se propõe a 
escutá-lo sabe que essa não é a realidade. De modo geral, estão preocupados com a educação, visto que 
ela se torna condição para conquistar uma profissão e se tornar alguém na vida, como se na realidade atual, 
eles fossem ninguém. Esse pensamento é construção do imaginário, especialmente das camadas médias e 

 
1 O SCFV é um serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social que atua em complementaridade 

ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias e ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 
Famílias e Indivíduos. Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, visando sua emancipação para enfrentamento das 
vulnerabilidades sociais (BRASIL, 2017).  
2 Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000 assegura ao jovem de 14 a 18 anos formação técnico-profissional metódica 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.  
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populares, que depositam na educação a possibilidade para mobilidade social. Contudo, sabe-se que no 
Brasil os menores graus de escolaridade estão entre as camadas mais pobres da população o que implica 
diretamente nos postos de trabalho que ocuparão. 
 Nesse sentido, mesmo apresentando disposições para crer que a educação e o trabalho são 
imperativos para um futuro melhor, os jovens apresentam dificuldades em desenvolver disposições para agir 
na perspectiva de mudança no campo social, tendo em vista suas condições objetivas e subjetivas de vida 
(LIMA, 2013). Assim, vivem um tempo de instabilidade e de incertezas, de tensão entre o presente e o futuro, 
onde a vida mais parece um ioiô a dar voltas (PAIS, 2003). Diante disso, semelhante às trajetórias ioiôs dos 
jovens, este estudo também se apresentará em um movimento cíclico, de avanços e retornos em que a 
educação e o trabalho representam pontos de chegada e de partida na corrida pelo futuro. 

A hibridação entre Futuro, Educação e Trabalho 
 

 Falar sobre projeto de vida e futuro para jovens que se desdobram para sobreviver é um grande 
desafio. Dividem-se entre a ética da cigarra e da formiga. No primeiro caso se desfruta do presente e se 
sacrifica a possibilidade de conquistar um bem-estar futuro. No segundo se sacrifica o prazer presente na 
esperança de sucesso no futuro (PAIS, 2003). De acordo com Leão, Dayrell e Reis (2011), inspirados por 
Schultz (1979), um projeto de vida seria a ação do indivíduo na escolha de um, entre os futuros possíveis, 
transformando os sonhos e fantasias em objetivos a serem perseguidos.  

Na percepção de Velho (1994) os projetos individuais se entrelaçam com outros dentro de um campo 
de possibilidades. Não nascem no vácuo, mas sim de influências compartilhadas por universos específicos. 
Assim, tais projetos, são complexos e podem, inclusive, ser contraditórios para o mesmo indivíduo (VELHO, 
1994).  
 À luz disso, em uma das atividades propostas na oficina os educandos deveriam elaborar um Plano 
de Desenvolvimento Individual com pequenos objetivos para o período de setembro e dezembro de 2019. 
Nele ficaram evidenciadas as dificuldades e contradições no planejamento do futuro. Os planos transitavam 
entre sair do acolhimento institucional e retornar para família; ganhar campeonato de futebol; conseguir um 
emprego, mas o principal objetivo era retornar à escola e ser aprovado. Todavia, ao serem questionados 
sobre quais estratégias utilizavam para alcançar tais objetivos os jovens responderam que não possuíam 
planejamento e consequentemente não concretizaram muitos de seus desejos. Percebe-se o distanciamento 
entre o discurso e a prática, e por isso, é importante identificar os motivos pelos quais alguns objetivos se 
perderam durante a caminhada e compreender qual sua intersecção com a educação e o trabalho. Os jovens 
acreditam que a escolarização é fundamental para alcançar um futuro melhor. Não obstante, se mantêm as 
margens no campo educacional: em situação de evasão ou com uma série de reprovações. 
 Nesse sentido, os estudos de Leão, Dayrell e Reis (2011a; 2011b), Dayrell (2007), Silva e Leme 
(2019) apontam que o trabalho e a educação são elementos importantes nas narrativas juvenis. Um estudo 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (2019) fez um diagnóstico muito interessante sobre a evolução 
trabalhista e educacional de jovens entre 15 e 29 anos. A pesquisa indicou que em 2019, 26,19% dos jovens 
apenas estudavam; 37,79% somente trabalhavam; 11,60% trabalhavam e estudavam e 24,53% pertenciam 
ao grupo dos “Nem-Nem”, nem estudavam, nem trabalhavam. No contexto deste estudo, entre os oito jovens 
participantes da oficina metade pertencia ao grupo dos “Nem-Nem”, o restante somente estudavam. 
Frequentavam o ensino fundamental, embora tivessem idade para estar no ensino médio. 
 Assim, entre contradições discursivas e práticas objetivas no âmbito da educação, torna-se 
fundamental entender quais eram os motivos que os mantinham distantes da escola. Para tanto, propomos 
uma atividade em que os jovens deveriam escrever uma carta para escola, expressando o que sentiam em 
relação a ela. A escrita de Kevin trouxe importantes pistas sobre como as juventudes se sentem na instituição, 
remetendo-nos ao que Foucault (1987) apresenta em sua obra Vigiar e Punir: “Querida escola, queria lhe 
dizer por meio desta carta que nunca me senti realmente um estudante, eu me sentia um prisioneiro que era 
obrigado a estar ali. Não me sentia a vontade de estar ali, porque eu praticamente só ouvia e copiava no 
caderno e não aprendia nada” (KEVIN, 2019). 
 O jovem se compara a um prisioneiro obrigado a permanecer em um espaço no qual seu corpo não 
se sente à vontade e a disciplina exige que ouvir e copiar aconteça na ordem de um determinado tempo. A 
interpretação da carta de Kevin parece descrever a escola do século XVIII e seus contornos. Cabe, portanto, 
refletir que mesmo passados mais de dois séculos a caracterização da escola em Foucault, sua arquitetura e 
organização permanecem muito atuais (FOUCAULT, 1987). 
 Todavia, mesmo desempenhando o papel de vigiar, punir e disciplinar corpos para que dóceis sejam 
úteis (FOUCALT, 1987), a escola pode ser um importante equipamento na rede de proteção social, que tem 
o professor e o ambiente escolar como interveniente nas trajetórias juvenis. Para Ana a escola representa 
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uma espécie de refúgio: “Eu sinto que a escola precisa acolher nós jovens, adolescentes, crianças. 
Precisamos, necessitamos de sensibilidade, de compreensão. Às vezes eu reflito sobre o que vou fazer na 
escola? Muitas vezes sinto como se a escola fosse um refúgio dos problemas, das dificuldades que passo 
fora dela. Os professores são importantíssimos. Eu me sinto tão engajada quando o professor entra na sala 
e entra no nosso meio e conversa, explica o conteúdo com diversão, com amor. Isso me motiva, me faz querer 
ir para a escola. Muitas vezes não tenho vontade de sair da escola e ir para casa” (ANA, 2019). 
 A jovem revela que a escola significa mais que um espaço de aprendizagem. É um lugar de 
acolhimento, de diálogo, de amorosidade. Não são recentes as discussões sobre qual o papel da escola e do 
professor nos dias atuais. Nelas existe um consenso em afirmar que a escola e o fazer do professor devem 
abandonar a concepção predominante do século XIX de mera transmissão de saber (GADOTTI, 2003). Nesta 
perspectiva, o professor precisa assumir uma postura dialógica, relacional, cultural e comunitária, rompendo 
com o ensino pautado somente em conteúdos objetivos. Compete a ele ser ético e sonhador. Não é possível 
educar sem um sonho, sem a Ética do Cuidado3, da amorosidade (GADOTTI, 2003). Nesse sentido, Jonas 
faz um pedido à escola: “Querida escola, eu gostaria que você escutasse mais os alunos e a opinião de cada 
um fosse ouvida e respeitada. Que houvesse mais interação com outras turmas da escola, fazer atividades 
diferentes, dar mais liberdade para os alunos mostrarem o que sabem fazer e dar mais valor aos alunos que 
vão com vontade de estudar e aprender. Eu gostaria também que algumas vezes todos pudessem sentar e 
conversar sobre as dificuldades na escola e em casa, pois sabemos que alguns jovens passam por coisas 
horríveis em sua própria casa” (JONAS, 2019). 
 Predomina na carta do jovem o desejo pela escuta, pelo diálogo, por um olhar de cuidado. Boff (1999) 
afirma que o oposto do descuido e o descaso é o cuidado. Ele é mais que um ato, é uma atitude e, portanto, 
representa mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. O cuidado representa uma atitude de 
ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Para cuidar de alguém é 
preciso se importar com ele. Diante, disso questionamos: quanto importamo-nos com nossos jovens? 
Estamos cuidando das nossas juventudes?  
 Gadotti (2003) alerta que a educação não é mais propriedade da escola, mas de toda uma 
comunidade. Inevitável não relacionar essa assertiva a boniteza do provérbio Africano que diz que é 
necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança (MATHIAS, 2006). Contudo, essa afirmação gera 
um ponto de tensão, de preocupação. Quando olhamos para a nossa comunidade, para a forma como se dão 
as relações sociais, para a maneira com que os jovens são vistos, é possível acreditar que ela educa numa 
perspectiva dialógica, humana, holística? Assim sendo, acreditamos que a escola é uma instituição que tem 
potencial para educar numa perspectiva de valorização da vida, da ética, do diálogo. Posto isso, percebe-se 
que a passagem pela escola foi marcada por significações particulares que os constituem enquanto 
indivíduos, ao mesmo tempo compartilham desafios estruturais comuns às juventudes, a exemplo da 
escolarização, fato que implicará nos postos de trabalho que ocuparão.  
 O trabalho, assim como a educação faz parte das condições para conquistar um futuro melhor na 
percepção dos jovens.  A conquista de um emprego estava entre os objetivos. Contudo, as estratégias e 
condições para concretizá-los estavam fragilizadas. A maioria dos deles não possuía todos os documentos; 
o baixo grau de escolaridade e a evasão escolar dificultavam a inserção em programas de iniciação 
profissional, visto que a maioria seleciona jovens estudantes do ensino médio.  
 Entre as discussões sobre o mercado de trabalho os jovens compartilharam as profissões que 
almejavam, ao passo que questionávamos sobre quais caminhos seguir para alcançar tal profissão; qual o 
mercado de trabalho; qual o nível de formação necessário.  Nesse período a Universidade Feevale estava 
promovendo o “Mundo Feevale” que se trata de um evento que oportuniza aos estudantes do ensino médio 
conhecer os cursos de nível superior. Os jovens manifestaram interesse em participar, embora vissem a 
universidade como algo distante. Transitar por espaços não habituais e considerados não possíveis, 
despertou neles a vontade de seguir uma vida acadêmica em busca de uma profissão. Assim, novamente a 
educação e o trabalho se entrelaçam. A ação no presente e o planejamento para o futuro se apresentam 
como imperativos para alcançar tais objetivos, contudo os jovens assumem que nada estão a fazer no 
presente pensando no futuro.  Nesse sentido, corroboramos com Pais (2003) quando afirma que se o futuro 
está em jogo é porque nele se joga o presente. E nesse jogo o caminho não é linear, não tem uma sequência 
lógica de acontecimentos, os movimentos são cíclicos, onde para avançar às vezes é necessário retornar.  
 Diante disso, é necessário esclarecer duas coisas. Primeiro que a hibridação entre futuro, presente, 
educação e trabalho, pode ser chamada de acordo com Pais (2003) como trajetórias “ioiô”. De acordo, com 
o autor as trajetórias juvenis não são lineares, elas mais parecem um ioiô que está todo tempo a dar voltas. 
Muitos abandonam a escola para investir na carreira profissional. De repente, dão-se conta que sem a 

 
3 Leonardo Boff. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. Petrópolis, Vozes, 1999. 
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educação a carreira profissional não vingará, então retornam para a escola. No mesmo movimento ioiô 
passam pelo mercado de trabalho. O desemprego, o trabalho temporário e a precariedade dos empregos, 
impõem constates voltas, avanços e retrocessos. Em segundo lugar, é comum observamos entre as camadas 
populares os jovens culpando-se por seus fracassos. Não passam de ano porque não se esforçam o 
suficiente; não conseguem um emprego porque não são qualificados o bastante; permanecem na pobreza 
porque não se empenharam e, portanto, não merecem sair dela. Reproduzem um discurso de 
responsabilização sem compreender que as oportunidades de ascensão social não são as mesmas para 
todas as pessoas. 
 Percebe-se que estes jovens carregam nos ombros uma responsabilidade que mascara a 
irresponsabilidade do Estado. Esse, por sua vez, se distância do cuidado com o cidadão deixando-o a mercê 
das regras do sistema neoliberal. Neste sentido, pode-se afirmar que o indivíduo da educação atual é 
desprendido da proteção do Estado e segue a lógica do neoliberalismo (SILVA; SILVA, 2012). E nesse projeto 
perverso a que se propõe o neoliberalismo, os jovens das camadas populares, já fragilizados por sua realidade 
social, se não fortalecidos com a garantia de seus direitos, continuarão sendo presas fáceis, se manterão as 
margens no mercado de trabalho ou no subemprego e assim continuarão atribuindo a si próprios os fracassos 
presentes em suas trajetórias. 
 
AS IMPLICAÇÕES DO CONTEXTO SOCIAL SOBRE AS PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

 Frente a tudo que foi discutido até o momento, e das emergências decorrentes das experiências 
propostas nas oficinas percebe-se que os jovens sonham com um futuro melhor, possuem ambições, desejam 
avançar posições sociais, contudo possuem dificuldade de planejar meios para alcançar seus objetivos. 
Ademais, a escola e o trabalho apareceram como vínculos institucionais fundamentais em suas trajetórias. 
Paradoxalmente, se mantêm as margens em ambos os campos. Frente a isso, num esforço para analisar as 
contradições entre discurso e prática presentes nas falas dos jovens recorremos às contribuições de Bernard 
Lahire. Foi possível perceber que para eles a mudança de posição no “jogo” não é nula e que a educação é 
o principal meio para que essa alteração aconteça. Todavia, é preciso assumir que nem sempre a disposição 
para crer está relacionada a uma disposição para agir.  

De acordo, com Lahire (2004), vivemos em uma sociedade em que os atores podem incorporar 
crenças sem ter os meios para respeitá-las, alcançá-las e concretizá-las. Além disso, podem ter incorporado 
normas e valores sem terem criado os hábitos para agir que lhes possibilitariam atingir seu ideal. Assim, essas 
disposições para crer na educação podem estar associadas aos valores incorporados nas experiências 
escolares, visto que ela tende a reforçar a importância da educação para mudanças de vida, trabalho digno e 
realizações de sonhos. É a sonho de uma vida melhor e neste sonho expressam o desejo de “ser mais” em 
humanidade e dignidade (LEÃO, DAYRELL, REIS, 2011a). 
 As reflexões feitas até aqui revelam que a vida desses jovens é repleta de provas mais ou menos 
padronizadas nas sociedades atuais - família, escola, trabalho, território - contudo nesse processo de 
enfrentamento as trajetórias tendem a ser cada vez mais singulares (MARTUCCELLI, 2010). O mesmo ainda 
define que as provas são desafios históricos, produzidos socialmente, culturalmente representados, 
desigualmente distribuídos, que os indivíduos são forçados a enfrentar dentro de um processo estrutural de 
individuação. De acordo com o autor a escola, a família e o trabalho são provas de natureza institucional.  
 A escola apareceu como uma prova estrutural na vida dos jovens. Eles consideram-na fundamental 
para sua mobilidade social, contudo a conjuntura institucional de imediato já se coloca como um desafio para 
as camadas populares. Bourdieu (2007) em seu escrito “A escola conservadora e as desigualdades frente à 
escola e à cultura.” denuncia que a escola tem sido um dos fatores mais eficazes para a conservação das 
desigualdades sociais e para a naturalização do dom e do mérito, ao exigir um em seus currículos um capital 
cultural4, econômico e social pertencente à elite.   
 Posto isso, a instituição se coloca como uma prova, visto que se configura como uma espécie de 
lugar estranho onde os alunos não se encontram nos currículos, na arquitetura, nas pautas, enfim um não-
lugar, um espaço de passagem, de transição, incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade (AUGÉ, 
2005). Nessa perspectiva, os estudos de Pais (2003); Dayrel e Jesus (2016) Arantes, Pinheiro e Gomes 
(2019) apontam que a escola é um tipo de rito de passagem, um constante vir a ser, uma sala de espera, 
sendo, portanto, necessário que os familiares e os jovens acreditem nesse investimento futuro, nesse cheque 
pré-datado (PAIS, 2003), pois é a crença de recompensa por esse esforço que possibilitaria a internalização 

 
4 Para Bourdieu o capital cultural está relacionado aos tipos de saberes, conhecimentos, informações produzidas e 

transmitidos pelas famílias e instituições educativas sob três formas: Estado incorporado; Estado objetificado E Estado 
institucionalizado.  
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de uma disciplina necessária para “suportar” a frequência escolar (DAYRELL; JESUS, 2016). Posto isso, 
considerando que a família pode ser um suporte, ela também pode ser uma prova a qual os jovens são 
submetidos. 
 Observa-se que nas cartas a família aparece como prova, quando, por exemplo, Ana assume que por 
vezes não sente vontade de retornar para casa, ou quando Jonas afirma que os jovens passam por coisas 
horríveis na sua própria casa. Frente isso, a sistematização dessa experiência indicou que para Ana a escola, 
embora também seja um grande desafio, acaba se tornando um suporte para enfrentar as dificuldades de seu 
núcleo familiar. Por outro lado, para Jonas a escola e a família apontam simultaneamente como provas tão 
difíceis, que sem suporte para enfrentá-las não resistiu e desistiu da escola.  
 Compreendemos então que esse conjunto de provas estruturais implica diretamente na construção 
de planos e sonhos futuros, talvez por isso, os jovens não tenham hábito de planejar. Bourdieu (2007) afirma 
que a concordância das expectativas com as probabilidades de realização das mesmas, opera numa espécie 
de realismo que faz com que cada um tende a viver de acordo com sua condição. Portando, não planejar o 
futuro pode ser expressão de um contexto que oferece pouca possibilidade de realização de perspectiva 
imediata. 
 Por conseguinte, percebe-se que os itinerários juvenis não seguem um tempo linear, são na verdade 
um labirinto (PAIS, 2003), repleto de desafios, provas e imprevistos que testam a todo o momento a 
capacidade de resistência, resiliência e em certa medida a fé desses jovens que sonham por dias melhores. 
Compreendemos, que a oficina “Jovem em Ação” e sua metodologia representou um suporte para 
enfrentarem os obstáculos, pois oportunizou a eles direito de serem; de se expressarem; buscando 
compreender suas estratégias para viver, mas mostrando também outras possibilidades para além das já 
dadas pelo seu contexto; trabalhando numa perspectiva de garantia de direitos. A exemplo disso, 
compartilhamos que Ana ao final da oficina ingressou no mercado de trabalho na condição de aprendiz, 
oportunidade que surgiu por intermédio da oficina e que foi possível de alcançar porque ela estava estudando 
e com frequência escolar. Assim, percebemos um movimento importante, que pode ser determinante para 
que no presente ela comece a redigir o futuro.  
 E se tratando de futuro, podemos dizer que Raquel começou a escrever um novo capítulo de seu, 
pois saiu do acolhimento institucional e retornou para família. Destarte, concluímos que diante das diversas 
provações que marcam a vida dos jovens e circunscrevem seus sonhos, o futuro começa hoje, pois nas 
incertezas dos rumos o enredo da vida nem sempre pode ter um desfecho feliz. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Frente ao que foi construído até o momento, concluímos que a metodologia de sistematização de 
experiências permitiu identificar quais os elementos das vivências juvenis são determinantes para a 
construção de perspectivas de futuro. A proposta metodológica favoreceu o diálogo e permitiu revisitar e 
reviver os momentos compartilhados nas oficinas. 
No movimento de retomada do processo, numa postura de distanciamento do que vivemos, identificamos que 
a educação e o trabalho aparecem nas narrativas juvenis como imperativos para conquistar uma vida melhor 
no futuro. Todavia, as disposições para crer na educação e no trabalho como elementos decisivos para um 
futuro melhor, estavam em descompasso com as disposições para agir apresentadas por eles, visto que 
embora acreditem no poder da educação e do trabalho, se mantêm as margens nesses campos. 
Sem embargo, não permanecem às margens porque assim desejam. Verificamos que suas trajetórias não 
lineares são marcadas por provas de caráter estrutural apropriadas de maneira muito singular por cada um 
deles. Nesse contexto, a escola e a família se constituem como as principais provas que circunscrevem a 
criação de expectativas para futuro.  
Constatamos que a escola, seus tempos e espaços não concebem uma educação para cidadania, 
participativa e dialógica. Como consequência, os jovens permanecem inativos, apenas como receptores de 
conteúdos, enquanto o conteúdo de sua vida é ignorado. Não a toa parte dos deles estudo abandonou a 
escola. Acrescentado a isso a família também se coloca como prova. As vulnerabilidades do contexto familiar: 
violência doméstica; uso de álcool; drogas e depressão, somado as dificuldades para a subsistência, se 
constituem desafios que limitam as aspirações de futuro. Por conseguinte, a sistematização de experiências 
contribui para apontar os desafios impostos as juventudes nos dias atuais. Permite teorizar a prática e produzir 
conhecimento a partir dela, revelando a boniteza do trabalho com as juventudes.  
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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar a importância do uso de jogos no ensino de disciplinas 
sobre o patrimônio cultural nos cursos superiores de Arquitetura e Urbanismo. Somam-se a ele os seguintes 
objetivos específicos: inteirar-se de novas formas de ensino por meio de atividades lúdicas como os jogos; 
investigar como usar jogos no curso de Arquitetura e Urbanismo; divulgar à comunidade o ensino do 
patrimônio cultural por meio de jogos feitos por alunos. A metodologia adotada foi a de pesquisa exploratória 
de caráter qualitativo. Para isso, além da pesquisa bibliográfica sobre os conteúdos de jogos e educação 
patrimonial, foi apresentado um estudo de caso que permitiu verificar a junção destes dois conteúdos, 
aparentemente tão distintos. A educação patrimonial tem utilizado esta importante ferramenta para se 
aproximar da sociedade, contribuindo, assim para a preservação do patrimônio histórico, material e imaterial, 
das cidades brasileiras e do mundo todo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação patrimonial. Jogo. Arquitetura. Ensino superior. 

  

INTRODUÇÃO 
 

Atividades lúdicas sempre fizeram parte da trajetória da espécie humana e constam nas mais diversas 
civilizações e faixas etárias. Portanto, jogos também podem ser considerados geradores de cultura, definidos 
por Ortiz como “um fenômeno antropológico que deve ser considerado no estudo do ser humano” (MURCIA 
et al, 2005, p. 9). Entretanto, apesar de ser referência de vínculo entre sociedades, o jogo não era bem-quisto 
como elemento metodológico no ensino acadêmico tradicional.  

Essa noção foi sendo modificada nas últimas décadas, mostrando que quando há um propósito 
educativo por trás do jogo é possível divertir-se durante o aprendizado. Destaca-se também ir além do 
envolvimento com o processo de aprender, fazendo com que o(s) participante(s) possam mudar, evoluir e 
participar ativamente do progresso educativo. Por isso, os jogos estão transcendendo a infância e sendo cada 
vez mais utilizados em instituições de ensino, tanto na educação básica quanto no nível superior.   

Um dos temas que pode ser abordado por meio de jogos na graduação é o patrimônio cultural, 
particularmente no curso de Arquitetura e Urbanismo. Na(s) disciplina(s) voltada(s) ao patrimônio histórico, 
esse tipo de atividade visa contribuir para o entendimento da educação patrimonial (EP), que pode ser definida 
como 

 
(...) Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio 
Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir 
da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os 
seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial busca 
levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização 
de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. 
(SECRETARIA De ESTADO DA CULTURA. Disponível em 
<http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural/o-que-e-afinal-educacao-
patrimonial>. Acesso em 2 de abril de 2021) 

 
  O termo EP, porém, surgiu na Inglaterra5 e consagrou-se como metodologia de estudo e intervenção 

a respeito do patrimônio histórico. Já no Brasil, a EP é incentivada desde a fundação do IPHAN6 (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O órgão preza pelos cuidados do patrimônio histórico nacional, com 

 
5 Heritage education (educação para patrimônio). Tradução da autora.  

6 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, foi fundado em 1937, é uma autarquia do Governo Federal 

brasileiro (vinculado ao Ministério do Turismo) e é o órgão responsável pela preservação, conservação e disseminação 
do patrimônio material e imaterial do país. 
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atuação nos vinte e seis estados brasileiros e Distrito Federal, tendo a EP uma das estratégias para alcançar 
a sociedade e promover a preservação dos bens culturais do país, conforme é possível ver na Figura 1.  

 
Figura 1. I Encontro Nacional de Educação Patrimonial (ENEP, 2005),  

São Cristóvão, SE.  
 

 
 

Foto: Nalva Santos. Fonte: IPHAN, 2014.  
 
Diante do exposto, este trabalho tem como principal objetivo demonstrar a importância do uso de 

jogos no ensino de disciplinas sobre o patrimônio cultural. O recorte escolhido são as graduações em 
Arquitetura e Urbanismo ministradas no Brasil. Os objetivos específicos podem ser assim listados: conhecer 
novas estratégias de ensino difundidas por meio de atividades lúdicas; verificar como jogos podem ser 
utilizados no curso de Arquitetura e Urbanismo para diversificar o ensino; apresentar novas possibilidades de 
ensino do patrimônio cultural utilizando jogos feitos pelos discentes e que possam ser apresentados à 
comunidade como projeto de extensão7.    

Questões sobre a preservação de bairros históricos, do seu patrimônio edificado e da sua cultura têm 
sido cada vez mais discutidas na atualidade, levantando debates sobre a dinâmica social onde a procura pelo 
novo tem ofuscado a preocupação com o passado. Relacionar as necessidades do mundo contemporâneo à 
preservação dos diversos patrimônios também se encontram no cerne do conceito de desenvolvimento 
sustentável8, intensificando assim necessidade do debate. Portanto, é necessário possibilitar à sociedade 
maneiras de contribuir para a preservação de sua história, tendo como ponto de partida a oportunidade de 
conhecê-la.  

Para atingir os objetivos já citados adotou-se a metodologia de pesquisa exploratória com abordagem 
qualitativa. Uma breve revisão de literatura sobre os temas de jogos na educação e educação patrimonial 
precisou ser feita para compreender o cenário atual da gamificação9, trazendo-a para dentro do contexto da 
difusão do patrimônio cultural. Em seguida, pesquisou-se modelos de jogos utilizados não só na graduação, 
mas também em cursos de extensão de órgãos de proteção do patrimônio. Por último, analisou-se o 

 
7 Extensão universitária é um projeto de ação contínua de natureza educativa, social e cultural, científico ou tecnológico, 

cujo objetivo é específico com prazo preestabelecido. Juntamente com o ensino e a pesquisa, forma os três pilares que 
sustentam os cursos de graduação universitária.  
8 “Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o 

direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em 
harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas”. Definição de 
desenvolvimento sustentável de acordo com a ONU (Relatório Brundtland, 1987). Disponível em 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em 11 mai. 2020. 
9 “Do inglês “Gamification”, a gamificação utiliza a mecânica dos jogos para diversos contextos. Portanto, assim como nos 

games, a solução consiste em trazer elementos lúdicos para gerar mais engajamento, dinamicidade, dedicação e prazer 
para essas atividades. E tudo isso acontece porque esses elementos oferecem para o contexto que a gamificação está 
sendo aplicada a sensação de conquista, evolução e conclusão. Dito isso, podemos dizer que o principal objetivo da 
gamificação na educação é promover o aprendizado e a resolução de problemas”. Definição de gamefication de acordo 
com o portal Toolzz. Disponível em <encurtador.com.br/fkxF9>, acesso em 3 de abril de 2021.  
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desempenho de alunos da graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Paraíso10 para 
verificar a eficiência do uso de jogos como estratégia de ensino do conteúdo proposto.  

1 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

“Todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir e dividir conhecimentos, investigar para 
conhecer melhor, entender e transformar a realidade que as cerca estão realizando uma ação educativa” 
(IPHAN, 2020). E quando tais eventos são feitos considerando algo referente ao patrimônio cultural, trata-se 
então de EP.  

O IPHAN apresentou, desde a sua criação, iniciativas e projetos voltados à realização de ações 
educativas com o intuito de proteger e preservar o patrimônio que estava sob sua tutela. Diante da 
necessidade de organizar de forma sistemática as ações educativas na área de políticas de preservação, o 
órgão, através do seu setor de promoção, começou a estruturar e consolidar um setor específico destinado 
às ações educativas relacionadas à preservação do patrimônio material e imaterial do Brasil.  

Logo, a EP integra processos educativos formais e não formais cujo eixo principal é o patrimônio 
cultural. Este é apropriado socialmente como estratégia para compreender as referências culturais em suas 
manifestações para então contribuir com o seu reconhecimento, valorização e perpetuação. Também se 
considera que esses processos de educação (Figura 2) devam priorizar a elaboração coletiva e democrática 
do conhecimento através da participação efetiva da sociedade que detém e produz as chamadas referências 
culturais. 

 
Figura 2. Projeto “Conhecer para Preservar”, em Pirenópolis, Goiás. 

 

 
 

Foto: Tadeu Gonçalves. Fonte: IPHAN, 2014. 
 
Atualmente, o IPHAN busca maneiras de trabalhar o pensamento educativo em todas as suas ações, 

tendo o uso de jogos como uma das estratégias de transmissão desse conhecimento. Objetiva-se que cada 
representação do órgão no país funcione também como espaço de discussão e construção coletiva - em 
parceria com a comunidade local – de políticas para identificar, reconhecer, proteger e promover o patrimônio 
cultural. A ideia é somar forças para que a educação patrimonial alcance maior inserção na formação 
acadêmica, no cotidiano dos habitantes, nos órgãos de decisão (conselhos, colegiados, comitês) e, 
consequentemente, na agenda dos órgãos gestores.   

 
10 Juazeiro do Norte, Ceará.  
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2 O JOGO E SEU USO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Neste tópico serão abordados o conceito de jogo e demais desdobramentos referentes ao seu 
emprego na graduação. Também será apresentado o jogo como ferramenta de ensino para conteúdos de 
preservação do patrimônio histórico, relacionando este tema à EP.  

2.1 Conceitos, objetivos e resultados 

Do latim jocus, que significa gracejo, brincadeira, diversão (Dicionário Houaiss, 2021). Um jogo nada 
mais é do que uma atividade física ou intelectual de caráter competitivo, regido por normas preestabelecidas 
onde há um indivíduo (ou um grupo) que ganha e outro(s) que perde(m). O jogo pode apresentar, segundo 
Fuentes (2005), algumas ideias permanentes, mesmo vindo de estudos com pesquisadores distintos.  

O primeiro desses conceitos constata que o jogo é uma atividade desenvolvida por uma criança cuja 
maior parte do seu tempo permanece ocupada, sendo para ela o que o trabalho representa para um adulto. 
Já o segundo aponta que o jogo não é exclusivo da infância já que pode ser desempenhado ao longo dos 
anos. Por fim, constata-se que há relação entre a complexidade, conteúdo do jogo e níveis de 
desenvolvimento sociocultural, intelectual e afetivo, características que podem destacar a função educativa 
desta atividade.  

Este último uso não é recente. “O jogo é utilizado como recurso educativo desde a Antiguidade, 
mesmo que a pedagogia tradicional o tenha mantido afastado da educação formal, acusando-o de carecer de 
virtudes educativas” (GARFELLA, 1987 apud GÓMEZ; SAMANIEGO, 2005, p. 123). Visto como um recente 
aliado à aprendizagem, jogos de mais diversas naturezas têm feito parte das salas de aula devido ao seu 
potencial de engajamento em diversas instâncias do ensino acadêmico.  

Contudo, apesar da motivação demonstrada e das possibilidades para o aprendizado, o jogo não 
deve ser inserido na sala de aula de qualquer forma e sem os devidos cuidados. Pelo contrário: gameficar de 
qualquer maneira faz com que a abordagem do uso de jogos, sejam analógicos ou digitais, se torne mais uma 
maneira de replicar problemáticas antigas. É necessário estabelecer combinações de expertises de forma 
balanceada, mantendo a participação tanto de designers de jogos quanto de educadores para garantir 
atividades de fato colaborativas para o corpo discente.  

 
Figura 3. Pirâmide da gameficação. 

 

 
 

Fonte: Ellux Consultoria.  
Disponível em <https://www.elluxconsultoria.com.br/beneficios-gamificacao/>.  
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Acesso em 11 abr. 2021 
 
O design de um jogo para fins educativos deve ambientar seus jogadores para que eles tomem 

decisões baseadas em estratégias e reflitam sobre elas. Além de garantir um sistema que avalie a participação 
do jogador mediante os objetivos de aprendizagem, um jogo voltado à educação deve apresentar atributos 
comuns aos demais jogos de puro entretenimento, tais como como personagens, pontos de decisões, 
autonomia para navegar, problema, gratificação, inimigos, prazos, entre outros.  

Para cenário do planejamento educacional, é fundamental entender como o ambiente do aprendizado 
pode integrar o jogo e como o ele é capaz de promover os elementos de aprendizagem. Com isso, Klopfer, 
Osterwell e Salen (2009 apud MATTAR, 2010 apud CRUZ, D. M.; GONÇALVES, B. S.; TEIXEIRA, J, 2020) 
listaram cinco eixos indispensáveis relacionando tanto a liberdade de jogar como a atratividade do jogo e que 
devem ser incorporados à narrativa deste último:  

 
▪ liberdade para fracassar: permitir que o aluno tome decisões dentro do jogo; 
▪ liberdade para experimentar: permitir que o aluno invente e descubra novos percursos; 
▪ liberdade para experimentar novas identidades: permitir que o aluno interaja por meio de 

diferentes personagens; 
▪ liberdade de esforço: diversificar o esforço do aluno; 
▪ liberdade de interpretação: oferecer diferentes experiências para cada o aluno.  
 
A partir desses critérios pode-se finalmente analisar a aplicação dos conhecimentos adquiridos por 

meio de jogos e as contribuições do jogar em diferentes âmbitos. Certas condutas relacionadas a atenção, 
organização e coordenação de diferentes estratégias são essenciais para garantir um bom desempenho tanto 
ao jogar quanto ao aprender. Jogar também favorece o ato de interpretar, classificar e verificar informações, 
vertentes que se relacionam diretamente com as demandas referentes aos processos educativos.  

2.2 Jogos em disciplinas sobre patrimônio histórico no curso de Arquitetura e Urbanismo  

O curso de Arquitetura e Urbanismo tem como objetivo formar profissionais para trabalhar com projetos, 
planejamento, construção e organização de espaços internos e externos, elaborados de acordo com 
necessidades sociais atendendo à ao conforto, forma e função.  A grade curricular, portanto, abrange 
disciplinas tanto do campo técnico quanto do social. O conteúdo voltado ao patrimônio histórico normalmente 
ofertado após o meio do curso, pois tem como pré-requisito conhecimentos em história, materiais e sistemas 
construtivos. A seguir, mostra-se as universidades públicas nas capitais nordestinas que abordam a EP em 
sua grade curricular juntamente com o semestre em que são ofertadas (Figura 4).  

 
Figura 4. Quadro das disciplinas voltadas à patrimônio histórico.  

 

Instituição Disciplina Semestre 

UEMA Técnias retrospectivas 7º 

UFPI Técnicas retrospectivas 8º 

UFC Patrimônio cultural edificado 8º 

UFRN Preservação e técnicas tetrospectivas 7º 

UFPB Fundamentos para intervenções em áreas históricas 5º 

UFPE Técnica retrospectiva 7º 

UFAL Teoria e técnica do restauro 7º 

UFS Técnicas retrospectivas 7º 

UFBA Técnicas retrospectivas 6º 

 
Fonte: A autora, 2021. 

  
Para fins deste trabalho serão apresentados os resultados do desenvolvimento de jogos pelos alunos 

nos semestres 2018.1 e 2019.2 da disciplina Teorias e técnicas retrospectivas do Centro Universitário 
Paraíso, ministrada pela autora. Além de abordar teoria e história do restauro, legislação voltada ao patrimônio 
e da sua relação com a sustentabilidade, a ementa prevê conteúdo de preservação do patrimônio 
arquitetônico cultural, onde a EP é apresentada.   
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A turma foi dividida em equipes e cada uma ficou com um tema para ser abordado através de qualquer 
tipo de jogo: natureza, arte e cultura, arquitetura religiosa, habitação e mobilidade urbana. Cada jogo deveria 
apresentar um manual de instruções e responder os seguintes tópicos: tema, objetivo geral, objetivos 
específicos, enredos, recursos, níveis/desafio, pontuação. No dia da apresentação, cada equipe explicava 
seu jogo para o restante da turma. Além dos demais colegas de sala, estava presente uma banca composta 
por quatro professores da instituição, conforme figuras a seguir.  
 

Figura 5 e 6. Apresentação do jogo e banca jogando-o. 
 

  
 

Fonte: A autora, 2018.  
 

Figura 7 e 8. Apresentação do jogo e banca jogando-o. 
 

  
 

Fonte: A autora, 2018. 
 

 As equipes tanto se inspiraram em jogos existentes quanto desenvolveram os seus próprios. Também 
utilizaram materiais ofertados no mercado, como dados, pinos, assim como confeccionaram esses outros 
acessórios. A qualidade da confecção do jogo físico também foi avaliada e os alunos apresentaram ótimos 
protótipos.  

 
Figura 9. Roleta confeccionada pela equipe.  
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Fonte: A autora, 2019.  
 

A banca convocada era composta por um professor do curso de Arquitetura e Urbanismo e três de 
outros cursos da instituição. Enquanto o professor do curso contribuiu com avaliações sobre a aplicação dos 
assuntos da disciplina ao jogo, os demais julgaram se aquela abordagem era compreensível a qualquer 
público.  
 

Figura 10. Dominó formado por imagens e texto, ambos de fácil leitura e compreensão. 

 
Fonte: A autora, 2019.  

 
As turmas apresentaram resultados além dos esperados. Desenvolveram bem os jogos graficamente, 

demonstrando conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como também aplicaram o conteúdo da disciplina 
nos temas que lhes foram propostos. A banca jogou brevemente cada um para compreender o funcionamento 
de cada jogo, que eram bastante diferentes entre si.  

O principal aprendizado se deu por conta da motivação dos alunos ao desenvolver um produto em 
que foram aplicados os conhecimentos das aulas expositivas ministradas previamente. Portanto, o objetivo 
de trazer a EP para fins práticos foi alcançado com sucesso no ensino superior. A instituição voltou a 
desenvolver jogos relacionados ao patrimônio cultural no grupo de pesquisa e extensão Memórias Cariri, 
coordenado pela autora e por mais duas professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo. Os trabalhos 
desenvolvidos serão apresentados no próximo Seminário de Iniciação Científica, previsto para setembro de 
2021.  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os jogos desenvolvidos pelos alunos nos semestres de 2018.2 e 2019.1 não foram divulgados para 
a comunidade. Por isso, pensou-se em desenvolver outros jogos no grupo de pesquisa e extensão já 
mencionado: dessa forma, a população terá acesso e será possível avaliar melhor o desempenho desse tipo 
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de trabalho. Estima-se divulgá-los por meio de ação conjunta11 com museus e órgãos de preservação do 
patrimônio histórico local.  

O estudo de caso apresentado mostrou que é possível desenvolver jogos educativos tão envolventes 
quanto os de apenas entretenimento. Notou-se também que há aumento considerável do envolvimento dos 
alunos quanto à retenção da informação diante dos conteúdos acadêmicos. Logo, a EP é favorecida com a 
extensão universitária, pois são jogos desenvolvidos pela academia e que chegam na comunidade com 
material de qualidade gráfica e a acompanhamento do(s) docente(s) em todo o processo.  

A preservação do patrimônio histórico precisa urgente de ações como esta pois a degradação do 
patrimônio histórico no Brasil não é problema recente. Jogos e outras atividades lúdicas se mostram eficientes 
estratégias para aproximar a população do discurso dos órgãos de proteção patrimonial. A linguagem 
acessível do jogo facilita este entendimento e contribui para a tomada de consciência da população em 
relação à sua história.  

É necessário ainda ultrapassar os limites do ensino acadêmico e aproximá-lo da sociedade. 
Novamente os jogos permitem essa quebra de barreiras. Cabe ao docente facilitar esse encontro e assim 
demonstrar que o engajamento dos alunos por meio de atividades diferenciadas tem bastante a acrescentar 
não só aos alunos, mas também à toda comunidade. 
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"[...] a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não 
perguntai: Por quem os sinos dobram; eles dobram por vós" John Donne 

 
“Por vezes o direito invade o mundo da vida sem nem sempre ter sido chamado. Já os Direitos 
Humanos são universais e antes de um direito é obrigação de todos defendê-lo tal qual a vida” 

Carlos Lopatiuk 
 

RESUMO  
O presente trabalho tras uma proposta para o desenvolvimento social mundial atraves da analise da 
viabilidade de criação de um Tribunal de Contas Internacional com ênfase no combate à corrupção e o 
controle social diante dos direitos fundamentais, tendo como amostra a área de saúde, através de uma 
estrutura equiparada do Tribunal Penal Internacional. Pesquis os direitos humanos a partir da perspectiva 
ético-filosófica, indicando as questões fundamentais e abrindo espaço para que ocorra a construção de um 
debate a partir da perspectiva de Paulo César Carbonari, relacionado à proposta e aborda principalmente a 
problemática da crise do sujeito, conceito de vitimização e aspectos ético-filosóficos. Discorre sobre a 
compreensão de sujeito de direitos a partir da construção entre liberdade e igualdade, bem como aborda a 
educação como um direito de interação e mediação histórica. Na visão de Carbonari de que direitos humanos 
vai além da declaração de vontade do sujeito, definindo Direitos Humanos como vontades objetivas e 
satisfação das necessidades humanas, conclui-se que o texto tratado no resumo tem relação com o objeto 
proposto, justamente, da viabilidade de criação do Tribunal de Contas Internacional apresentar dentro de suas 
competências a possibilidade de resolver questões frente à temática dos Direitos Humanos, na preservação 
dos direitos, bem como nas questões relativas às contas e corrupção, auxiliando na defesa e outras de ordem 
transnacionais. 

Palavras-chave: Crise do sujeito, ético-filosófico, sujeito de direitos, educação. 

ABSTRACT: 

The present work brings a proposal for the world social development through the analysis of the feasibility of 
creating an International Court of Auditors with an emphasis on combating corruption and social control in the 
face of fundamental rights, taking as a sample the health area, through a equivalent structure of the 
International Criminal Court. Research human rights from an ethical-philosophical perspective, indicating the 
fundamental issues and opening space for the construction of a debate from the perspective of Paulo César 
Carbonari, related to the proposal and mainly addresses the issue of the crisis of the subject, concept 
victimization and ethical-philosophical aspects. It discusses the subject's understanding of rights from the 
construction between freedom and equality, as well as addressing education as a right of interaction and 
historical mediation. In Carbonari's view that human rights goes beyond the subject's declaration of will, 
defining Human Rights as objective wills and the satisfaction of human needs, it is concluded that the text 
treated in the abstract is related to the proposed object, precisely, of the viability of creation of the International 
Court of Auditors to present within its competences the possibility of resolving issues regarding the issue of 
Human Rights, in the preservation of rights, as well as in matters relating to accounts and corruption, assisting 
in defense and other transnational issues. 

Keywords: Crisis of the subject, ethical-philosophical, subject of rights, education. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho parte da premissa de que há na contemporaneidade uma crise do sujeito, a 
qual implica diretamente na perspectiva dos Direitos Humanos, sob a noção de sujeito que foi construído em 
cima da ideia de individuo, pois aponta para a separação de abstrações contidas nessa noção e da 
possibilidade de se construir uma nova subjetividade. Tal problemática se divide em vitimização, como 
experiência inviabilizadora do sujeito de direitos, e nos aspectos ético-filosóficos, que oferecem subsídio para 
a compreensão.  

O  artigo objetiva apresentar uma proposta para o desenvolvimento social mundial por meio da 
analise da viabilidade de criação de um Tribunal de Contas Internacional com ênfase no combate à corrupção 
e o controle social diante dos direitos fundamentais, tendo como amostra a área de saúde, através de uma 
estrutura equiparada do Tribunal Penal Internacional e da sua relação com o conceito de cidadania e políticas 
públicas. 

Busca-se discorrer sobre marca fundamental da subjetividade, formatadora do ser sujeito de 
direitos, e a compreensão da percepção de que a construção dos sujeitos se dá na tensão entre liberdade e 
igualdade. Ademais, fundamenta-se a particularidade do sujeito no fato de cada sujeito estar inserido em uma 
situação concreta, com experiências e vivências próprias.  Contudo, para o desenvolvimento dos sujeitos de 
direitos exige-se a humanização do humano na sociedade, no ambiente natural e cultural, na tentativa de 
utilizar no processo educativo os conteúdos da compreensão de subjetividade. 

Além disso, discorre-se sobre o objeto da pesquisa que trata da analise da à viabilidade da criação 
de um Tribunal de Contas Internacional inspirado no Tribunal Penal Internacional e em Tribunais de Contas 
Nacionais, analisando sua relação com Direitos Humanos, bem como a aproximação com conceitos postos 
por Paulo César Carbonari em seu texto Sujeito de direitos humanos: questões abertas e em construção.  

O objetivo geral do presente trabalho é a compreensão dos direitos humanos a partir da perspectiva 
ético-filosófica de Paulo César Carbonari, indicar as questões fundamentais e abrir espaço para que ocorra a 
construção de um debate.  

Em relação aos objetivos específicos, busca abordar principalmente a problemática da crise do 
sujeito, vitimização e aspectos ético-filosóficos, além de contrastar os resultados obtidos da pesquisa a 
respeito de direitos humanos e sua relação com o objeto da pesquisa, da viabilidade de criação de um Tribunal 
de Contas Internacional (TCI). 

 

METODOLOGIA 

   Ao abordar o MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA, no que se diz aos métodos para 
aproximação do objeto da pesquisa, busca compreender os aspectos de um TCI através da existência de 
outros tribunais internacionais e o tribunal de contas nacional. O método a ser utilizado na pesquisa é o 
Indutivo, a partir do texto base citado, para a compreensão da problemática abordada. Quanto à técnica de 
pesquisa será a pesquisa bibliográfica. Quanto à natureza dos dados é a documental, e em especial a 
pesquisa bibliográfica amparada no texto de Paulo César Carbonari, Sujeito de direitos humanos: questões 
abertas e em construção. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

ESFORÇO TEORICO DE APROXIMAÇÃO DA PROPOSTA COM O AUTOR AUTOR PAULO CESAR 
CARNARI 

Partindo da proposta de contribuição para o desenvolvimento social por meio da análise da 
possibilidade da criação de um Tribunal de Contas Internacional com ênfase no combate à corrupção na 
saúde através de uma estrutura equiparada a do Tribunal Penal Internacional. 

O TCI será um Organismo internacional que agregam em si ações de vários países sob um objetivo 
ou bem comum. 

Como esforço teórico de aproximação, considera-se que os Direitos 
Humanos são Direitos Universais e, portanto, um assunto de interesse internacional, o qual se conceitua 
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conforme a definição da ONU - Organização das Nações Unidas, a qual o descreve: “Os direitos humanos 
são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer outra condição.”.  

Ainda, relevante constar que para a  ONU “os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, 
à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos 
merecem estes direitos, sem discriminação”. 

Verifica-se que o assunto ultrapassa os interesses de países e atinge questões transnacionais e 
assim podem e devem se enquadrar nos objetos e áreas de abrangências do Tribunal de Contas internacional, 
principalmente ao tratar de questões financeiras relativas a contas, além de corrupção e controle social, entre 
países, ou quando estejam sendo tolhidos e usurpados entre as nações. 

É certo que os Direitos Humanos são universais, abrangem todas as pessoas e não apenas a uma 
determinada entidade ou país. Assim, devem ser defendidos por organizações nacionais e internacionais, 
públicas e privadas. Ante este contexto, surge o Tribunal de Contas Internacional como uma organização 
internacional que pode também ter atuação dedicada a auxiliar na defesa e preservação dos direitos 
humanos. 

Todavia, um importante fundamento para inclusão dos Direitos Humanos nas atribuições do Tribunal 
de Contas Internacional, seja o Art. 15.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que pontua: 
“Art. 15.º A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração;”. 

A visão de Carbonari é de que direitos humanos vão além da declaração de vontade do sujeito, mas 
são vontades objetivas e satisfação das necessidades humanas. Assim, a relação com o objeto proposto está 
no fato de, justamente, a viabilidade de criação do Tribunal de Contas Internacional ter dentro de suas 
competências resolver questões frente à temática dos Direitos Humanos, bem como nas questões relativas 
às contas e corrupção, auxiliando na defesa e preservação dos direitos. 

 

APORTE TEÓRICO NECESSÁRIO PARA ANALISE DA VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM TCI 
(CATEGORIAS/CONCEITOS CENTRAIS) 

 

Para melhor compreensão da temática e hipótese propostas, é imprescindível a conceitualização 
de termos fundamentais relacionados à cidadania e políticas públicas. 

CIDADANIA 

A cidadania é idealizada para o cidadão, já que por definição é a prática de direitos e deveres do 
sujeito diante da sociedade e está relacionada a construção democrática do país. Em termos jurídicos, 
cidadão são aqueles que possuem direitos e deveres dentro de um Estado. Destarte, o conceito de cidadania 
pode se dar como o direito que o cidadão tem de exercer seus direitos. Na obra "A nova razão do mundo: 
ensaios sobre a sociedade neoliberal" Dartot e Laval (2016) definem cidadania como uma mobilização 
permanente de indivíduos que devem se engajar com empresas e associações para a produção de bens 
locais. A ação publica deve visar, acima de tudo, à instauração de condições favoráveis à ação dos indivíduos, 
orientação que tende a dissolver o Estado no conjunto dos produtores de “bens público”. 

Para tais autores o Estado, no que diz respeito às suas responsabilidades, deve ir além de apenas 
assegurar a proteção social. Ele deve assumir um papel mais amplo, e também mais flexível, de regulador, 
auxiliando na criação de uma esfera pública eficiente e bens públicos satisfatórios. Através do questionamento 
prático de direitos até então relacionados a cidadania, tal como direito de proteção social, que foi 
historicamente estabelecido como consequência lógica da democracia política. (DARDOT; LAVAL, 2016) 

Assim, a corrosão progressiva dos direitos sociais do cidadão não afeta apenas a chamada cidania 
social, mas também abre caminho para uma contestação generalizada dos fundamentos da cidadania, na 
medida em que história tornou esses fundamentos solidários uns com os outros. Com isso, ela leva a uma 
nova fase da história das sociedades ocidentais. (DARTOT; LAVRAL, 2016) 

Já Maria Helena Diniz (2005) compreende que cidadania é englobada pela seara da Ciência 
Política, e descreve o termo como sendo a qualidade ou Estado de cidadão, vinculo político que gera deveres 
e direitos políticos ao ligado ao Estado. É a qualidade de cidadão relativa ao exercício das prerrogativas 
políticas outorgadas pela Constituição Federal através do Estado democrático. 

 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/


 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Não existe apenas uma definição para a interpretação do conceito de políticas públicas: ao longo 
das décadas, esse conceito foi sendo ressignificado. A definição instituída por Thomas Dye (1984) é sempre 
citada como aceitável quanto ao que seria uma política pública: “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 
Para Agum, Riscado e Menezes (2015), isso demonstra que a posição do governo de “não se fazer nada” 
mediante um dado problema, pode ser considerado uma maneira de produzir políticas públicas.  

Política pública pode ser resumida como o campo do conhecimento que busca colocar o governo e 
ação e analisar essa ação, talvez propondo mudanças às referidas ações. A formulação dessas ações 
constitui-se no estagio no qual os governos democráticos traduzem seus propósitos para produção de 
resultados ou mudanças no mundo real (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015). 

O Estado, como determinador das ações que devem ser tomadas em cada momento de seus 
governos, naturalmente tem papel crucial na proposta de formulação de políticas públicas necessárias para 
efetivar os propósitos de efetivação dos direitos de proteção social.  

 

RELAÇÃO DO TCI COM CONCEITOS DE CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS 
 

No objeto surge a hipótese do TCI que trata de questões transnacionais sobre corrupção, cidadania 
e direitos fundamentais, baseado nos princípios do Tribunal Penal Internacional e no exemplo de Tribunal de 
Contas nacional, que passa a analisar e busca resolver situações nas quais houve corrupção, bem como 
crimes que atinjam os direitos fundamentais garantidos ao cidadão.  

Isso está relacionado justamente ao fato de que a cidadania, enquanto mobilização ativa do próprio 
cidadão, tem como função o exercício de seus direitos e deveres assim como a garantia dos direitos 
fundamentais reservados na lei, bem como o acesso à saúde pública de qualidade, apesar do cenário de 
pandemia ao qual o mundo passa.  

As Políticas Públicas estão diretamente relacionadas ao planejamento do setor público, bem como 
na qualidade deste planejamento e sua efetivação, ligada a qualidade de vida. Geralmente são conjuntos de 
programas, ações e decisões tomadas pelos governos com a participação direta ou indireta de entes públicos 
ou privados. Todavia, busca assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos na sociedade ou 
determinado segmento.  

No contexto excepcional da pandemia, a aplicação das Políticas Públicas é essencial e definidora 
do resultado social pretendido, pois os países precisam tomar medidas urgentes para que o mínimo de 
pessoas venha a ser infectada. No entanto, ante a evidente corrupção e desvios evidentes é necessário que 
haja um órgão vigilante, tal como o TCI, para que as ações tomadas pelos países, no caso de serem ilícitas, 
não se encontrem em paraísos fiscais. Para Schelp (2020), há medidas que, numa situação ordinária, seriam 
autoritárias, mas numa pandemia são necessárias. No entanto, é preciso estar vigilante para que elas não 
extrapolem o que a urgência exige e se tornem instrumentos pessoais de poder. 

O TCI, nesse sentido, serviria como garantidor desses direitos em meio à crise sanitária, melhorando 
os aspectos da análise e combate dos casos de corrupção e crimes que atravessem os direitos fundamentais 
do cidadão. Assim, o objeto em analise tem relação direta com o conceito de cidadania e políticas públicas 
visto que engloba aspectos de política pública estatal tanto no que diz respeito ao controle da atividade do 
Estado quanto pela necessidade de políticas públicas capazes de dirimir os naturais entraves que surgem 
entre a relação de garantia dos direitos fundamentais, principalmente aos ligados à saúde pública e assim 
garantindo a aplicação dos direitos fundamentais garantidos ao cidadão englobando o conceito de cidadania. 

 

DISCUSSÃO 

PROBLEMÁTICA: A CRISE DO SUJEITO 

Há presente hoje na contemporaneidade uma crise do sujeito, diretamente afetada na perspectiva 
dos Direitos Humanos, pois, sob a noção de sujeito que foi construído em cima da ideia de individuo, aponta 
para a separação de abstrações contidas nessa noção e da possibilidade de se construir uma nova 
subjetividade. A problemática tem vitimização como experiência inviabilizadora do sujeito de direitos, e nos 
aspectos ético-filosóficos, que oferecem subsídio para a compreensão.  

“Vítima é aquele ser que está numa situação na qual é inviabilizada a possibilidade 
de produção e reprodução de sua vida material, de sua corporeidade, de sua 
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identidade cultural e social, de sua participação política e de sua expressão como 
pessoa, enfim, da vivência de seu ser sujeito de direitos. CARBONARI, P. C., 2010. 
P.170.”  

Nota-se que ao buscar compreender a fundo a problemática do sujeito de direitos analisamos que 
as regras da vida em comunidade emergem da individualidade, adequando subjetividade como sinônimo de 
individualidade. Assim, depara-se com exigências de sociabilidade e urgência de responsabilidade pelos atos 
humanos, e na reflexão ético-filosófica acaba lidando com exigências de validade universal das afirmações 
éticas. 

“Estas exigências põem os seres humanos, talvez quixotescamente aos olhos de 
quem sucumbiu às circunstâncias, em confronto com o espírito do tempo. 
CARBONARI, P. C., 2010. P.171” 

O que marca a racionalidade contemporânea é o cientificismo, que desbrava o evento como pré-
linguístico, supõe uma ciência unitária e uma linguagem não tematizável. Desta forma, o conhecimento acaba 
se limitando á descrição explicativa e a linguagem, á expressão do mesmo, concluindo que a reflexão ético-
filosófica é marcada pelo contexto e consolidada pela ciência.  

Desta forma, a predominância de uma moral eficaz na esfera íntima e na esfera política nacional, 
que se rege pelo intuito do Estado em proteger o egoísmo e o grupo como um todo. Há, de forma cuidadosa, 
interesses vitais que são confiados á alguns poucos dominantes sobre o assunto. Uma vez que a 
racionalidade dominante é cientificista, ou seja, acrítica, tal paradoxalidade índica impossibilidade de 
superação. 

“Enfrentar a questão da possibilidade de uma racionalidade ética da interação social 
é fundamental para pensar a ética numa época marcada pela racionalidade 
estratégica. (APEL, I994, p. 93 apud. CARBONARI, P. C., 2010. P.172).” 

A centralidade dos direitos humanos é tarefa de justificação da ética, precisando enfrentar modelos 
de racionalidade. Entretanto, passa-se a apontar os aspectos fundamentais, na perspectiva ético-filosóficas, 
como problemática geral a fim de compreender uma nova subjetividade. Assim, exige-se a superação de 
posições e posturas que não tomam em consideração as vítimas. 

CERTA COMPREENSÃO DE SUJEITO DE DIREITOS 

O sujeito de direito não é uma abstração formal, mas uma construção relacional de intersubjetividade 
que se constrói na presença da alteridade. Assim, a marca fundamental da subjetividade, formatadora do ser 
sujeito de direitos, é o compromisso com o ‘mundo’, a relação com o outro. 

“Os direitos [...] Nascem do chão duro das interações conflituosas que marcam a 
convivência”. Mais do que para regular, servem para gerar possibilidades 
emancipatórias. CARBONARI, P. C., 2010. P.177” 

Tal compreensão remete a percepção de que a construção dos sujeitos dá-se na tensão entre 
liberdade e igualdade, e essa tensão é aberta e não se resolve no cálculo das necessidades ou dos interesses, 
que permanecem em tensão produtiva. A singularidade do sujeito consiste em sua trajetória pessoas, posição 
e corporeidade, fazendo de cada pessoa um ser único cuja permanência histórica pode ser interrompida pelos 
outros. 

A particularidade do sujeito consiste no fato de cada sujeito estar inserido em uma situação concreta 
a qual carrega concepções e vivências pessoais que o caracterizam, pois o sujeito se desenvolve através da 
identidade cultural, social, política e econômica, levando em consideração aspectos éticos raciais, sexuais, 
de gênero, entre outras. Além de que, na universalidade do direito se exige responsabilidade, compromisso, 
cooperação e cuidado. 

EDUCAÇÃO E SUJEITO DE DIREITOS 

A educação é um direito humano é essencialmente interação, e também uma mediação histórica, 
institucional e subjetiva, para a efetivação do conjunto dos direitos humanos. Para a construção de sujeitos 
pluridimensionais exige-se a humanização do humano no ambiente natural e cultural, trazendo para o 
processo educativo os conteúdos da compreensão de subjetividade antes expostos.  
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“Processos educativos desse tipo compreendem que a inteligência, o conhecimento 
e o saber não são dádivas ou acasos da sorte; e que além de competências, a 
educação há que promover a construção de atitudes e posturas de vida - tem 
exigência ética. CARBONARI, P. C., 2010. P.182” 

 A aprendizagem se desdobra em aprendizagem e vivências, construída na base da 
compreensão pluridimensional do sujeito de direitos, com acesso ao saber historicamente acumulado pela 
humanidade. A educação em direitos humanos não é a construção de um discurso ou apreensão de um 
conteúdo vedado no repertório dos que são disponibilizados. 

TRIBUNAL DE CONTAS INTERNACIONAL E SUA RELEVÂNCIA NAS QUESTÕES DE DIREITOS 
HUMANOS.  

Ao buscar compreender O QUE É O TCI, E COMO ELE COLABORA NAS QUESTOES DE 
DIREITOS HUMANOS? Verifica-se grande relação da pesquisa com a área, pois parte da Questão de 
pesquisa: 1) É viável a criação de um Tribunal de Contas Internacional baseado no Tribunal Penal 
Internacional? 2) Pode vir a constituir-se também numa corte de contas eficiente? 3) É possível enfatizar o 
combate à corrupção na área da saúde no contexto da covid-19? 4) Dentre as atribuições podem conter as 
áreas de direitos fundamentais e direitos humanos? 

Ao responder a questão da pesquisa é evidente a relevância nas questões de Direitos Humanos 
relacionadas ao objeto da pesquisa surge da hipótese da criação de um Tribunal de Contas Internacional 
observada à necessidade da existência de um órgão que atue em questões transnacionais relacionadas às 
questões financeiras, de direito de acesso à informação e direitos fundamentais e neste caso também 
relacionadas a Direitos Humanos. 

O TCI serviria para decidir conflitos entre os países, e poderia ser uma alternativa para auxiliar a 
evitar a corrupção presente no Brasil durante a pandemia do coronavírus, pelo superfaturamento do 
investimento feito através de políticas de combate ao COVID-19 e o desvio de dinheiro dos cofres públicos. 

Ainda pode servir para dirimir questões quando houver divergências ou colisão do direito de acesso 
a informação, da aplicação dos direitos fundamentais com ênfase na área do direito social da saúde publica, 
é possível identificar o melhor caminho para evitar a colisão. 

O Tribunal de Contas Internacional se relaciona com os Direitos Humanos na medida em que 
poderia julgar e ou auxiliar na fiscalização e atuaria de forma repressiva perante casos de corrupção, evitando-
se os possíveis danos ou prejuízo ao erário ou aos interesses dos países, e assim tais atitudes refletem 
diretamente em toda a sociedade ou nos interesse entre países e dessa forma, podem se apresentar como 
ameaças aos direitos fundamentais de uma população, e atingem de alguma forma os direitos humanos. 

Confrontando tal perspectiva com a filosofia de Carbonari (2010), compreende-se que tal situação 
gera vítimas, enquadradas em situações nas quais ela se encontra inviabilizada da produção e reprodução 
de sua vida material e da sua vivencia de ser sujeito de direitos. 

Assim, o Tribunal de Contas Internacional trás contribuição significativa nas QUESTOES DE 
DIREITOS HUMANOS e se apresenta como órgão essencial para evitar a corrupção transnacional, e na 
amostra selecionada que é a área da saúde, tem relevância significativa permitindo inclusive o atendimento 
humanitário e salvar vidas e desta forma por fim preservar e aplicar os direitos humanos tal. 

ATUAÇÃO DO TCI FRENTE AOS DIREITOS HUMANOS. (EXEMPLO CONCRETO DA EFICÁCIA DO TCI 
PARA OS DIREITOS HUMANOS?). 

Um exemplo concreto de eficácia do TCI frente aos direitos humanos se evidencia a partir da análise 
do contexto atual de pandemia, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), se deu por 
iniciada no dia 11 e março de 2020, causada pela grande propagação do vírus SARS-CoV-2, popularmente 
conhecido como “coronavírus” (GHEBREYESUS, 2020). 

Nesse contexto de crise sanitária, vieram à luz inúmeros casos de desvios de recursos que deveriam 
ser destinados à implantação de medidas para assegurar a saúde da população em caso de calamidade 
pública, dessa forma, também garantindo os direitos humanos dos indivíduos. 

Só no ano de 2020, no Brasil, a Policia Federal (PF) realizou 61 operações policiais que investigam 
irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos e desvio de recursos públicos nesse 
contexto. Os alvos dessas investigações estão do norte ao sul do país. Como resultado,  
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Governadores e secretários de saúde foram afastados – e presos –, casas de 
assessores foram revistadas e diversos nomes citados. (...) Pelo menos, 1.025 
mandados de busca e apreensão e outros 144 de prisão (preventiva ou temporária) 
foram cumpridos pela PF.  No total, o valor dos contratos investigados chega a R 
$1.994.655.108,00. (CNN, 2020) 

Os casos envolvem: combates ao desvio de medicamentos e de teste de diagnósticos para Covid-
19 e uso indevido de serviços públicos de saúde; investigação de empresa suspeita de vender testes para 
detectar a doença com preços superfaturados; compra de respiradores em valores acima do mercado; 
irregularidades em licitações para contratação de empresas para construção de hospitais de campanha, entre 
outros. 

O TCI, ao tratar de questões financeiras relativas a contas, além de corrupção e controle social entre 
os países, seria fundamental na resolução de problemáticas tais como as verificadas no contexto de pandemia 
mundial, o qual fragiliza a saúde da população e, portanto, pode vir a ameaçar esse direito, afligindo também 
os direitos humanos de toda uma população. 

Alem disso observa-se que vários países repassam recursos e ou aparelhamento para muitas 
questões relacionadas a direitos humanos, meio ambiente, saúde entre outras, seja para governos, seja para 
ONGs ou entidades que atuam nestas áreas e que não tem nenhum controle ou verificação do cumprimento 
de metas e nestes casos poderia o TCI suprir esta lacuna. 

Da mesma forma quanto tem empresas binacionais ou multinacionais de interesse governamental 
a exemplo da ITAIPU BINACIONAL que não são controladas pelo tribunal de contas de nenhum país e 
poderiam passar a ser. 

Outra questão relacionada quando trata da fixação de suas atribuições, que num primeiro momento 
poderia tratar e julgar questões especifica dos países signatários a exemplo do Tribunal Penal Internacional 
e suplementarmente atuar em questões de corrupção. 

Ainda em estudo a questão da localização na esfera global, se seria um organismo ou órgão 
independente, ou se estaria dentro de alguma organização já existente tais como OMS, ONU (Organização 
das Nações Unidas), do FMI (Fundo Monetário Internacional), e várias outras que já são organizações ou 
organismos internacionais constituindo-se em instituições internacionais que agregam em si ações de vários 
países sob um objetivo ou bem comum, e atuam a partir de diversas causas ou missões, sendo essas 
abrangentes ou específicas, neste caso compondo outros Organismos internacionais a exemplo do  Conselho 
de Segurança da ONU. 

O TCI será um Organismo internacional que agregam em si ações de vários países sob um objetivo 
ou bem comum. 

OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES 

Ainda existem questões a serem resolvidas por pesquisa especifica, tais como, por exemplo, Sujeito 
de direito privado pode peticionar no TCI? Quais circunstancias? 

A proposta é analisar a viabilidade da criação de um tribunal de contas internacional equiparado ao 
tribunal penal internacional, analisando inicialmente o combate à corrupção na área de saúde no contexto do 
Covid-19, assim tem por base o TPI e procurara, após as conceituações e definição de modelo responder tais 
questões com base no TPI. 

Do estudo verifica-se fundamental observar a radicalidade do método e buscar a materialidade e os 
direitos humanos a partir da materialidade verificando a prestação de contar a partir de determinado recurso, 

No caso em tela a leitura radical dos DH permitiram problematizar uma hipótese do sentido mais 
universalizante que possibilita a reflexão. 

Perspectiva radical no método pensar a materialidade do método a partir da singularidade do 
método. 

A partir de Carbonari é possível pensar a vitima que não tem o acesso dos direitos humanos e surge 
a violação do ser ético quando o sujeito de direitos humanos não vê materializado no método, a luz da 
instrumentalização mais técnica. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conselho-seguranca-onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conselho-seguranca-onu.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento social esta relacionado ao desenvolvimento economico e se refere à 
circunstância onde uma sociedade busca ou adquire melhores condições de vida de maneira sustentável e 
envolve conceitos e situações de paz, igualdade, oportunidades, cidadania, politicas publicas que por fim 
implicam nos processos econômicos, no desenvolvimento e na sociedade como um todo 

Neste sentido o tema pesquisado esta relacionado ao desenvolvimento social e por fim ao 
desenvolvimento economico, partindo de uma pesquisa em andamento e de um autor especifico. 

Ao tratar sobre a violação dos direitos humanos, a partir da perspectiva ético-filosófico, notamos que 
tal violação gera vítimas, pessoas que sofrem com a negação do seu ser ético, cuja dignidade e direitos lhe 
são negados. Ao buscar compreender a fundo a problemática do sujeito de direitos analisamos que, pela 
consciência contemporânea, as regras da vida em sociedade emergissem exclusivamente da individualidade. 

Quanto ao que remete ao cientificismo, existe o risco procedimental, bem como as consequências 
do uso das tecnologias, mudanças ambientais e a crescente pobreza, são o desafio do resultado das ciências, 
uma vez que, para alem das tradições morais, são problemas comuns de toda a humanidade, impondo uma 
responsabilidade social. Para a superação da paradoxalidade sobre a racionalidade dominante ser cientificista 
e acrítica, exige-se enfrentar o desafio de justificar a racionalidade prática, bem como o instrumentalismo da 
racionalidade estratégica. 

Todavia, sujeitos e os direitos vão muito além do direito em si, mas tomam a proporção de refazer 
criticamente o próprio direito, trata-se de compreender acima das regulações normativas.  

Há uma nova definição de sujeito de direitos humanos no espaço da diversidade solidária que surge, 
e aponta, para uma perspectiva de institucionalidade (pública) e de subjetividade. Na perspectiva da 
intersubjetividade, implica na transformação do sujeito, que se afirma na reciprocidade do reconhecimento ao 
encontro da justiça, e não à indiferença.  

Ao abordar a visão de Carbonari a respeito da vitimização, conclui que é na singularidade que são 
produzidas as vítimas, que lutam pelo direito a existência, a integridade do próprio corpo, à intimidade e 
expressão. É em tal singularidade que se reconhece a individualidade de cada um, em vista da reparação 
das violações como justicialidade. 

Para a construção de uma nova cultura de direitos humanos deve-se ocupar da promoção e da 
proteção dos direitos, bem como da reparação de todas as formas de violação. Ao lidar com a educação no 
aspecto dos direitos humanos, nota-se a necessidade de uma nova pedagogia, que se constitui de construção 
da participação, compreensão dos dissensos e dos conflitos, e compromisso concreto com os contextos nos 
quais se dão os processos educativos. 

Portanto, para uma educação em direitos humanos exige-se começar a aplicar a novidade, aquilo 
que é novo, como compromisso ético, social e político, sendo capaz de desenvolver práticas alternativas e 
transformadoras, que se consolidem em normas exteriores e institucionais, além de convencimento e vivência. 
Vale ressaltar que a educação em direitos humanos por si só não é capaz de promover grandes 
transformações quanto a cultura, mas sem ser transformadora, ela perde seu sentido. Estamos no tempo 
adequado para construir novos caminhos. 

Em face da análise feita, buscou-se demonstrar, ainda que se reconheçam os direitos a partir da 
perspectiva ético-filosófico, as problemáticas dos sujeitos de direitos surgem a partir das regras da vida em 
sociedade, exclusivamente da individualidade. Entretanto, os mesmos tomam a proporção de refazer 
criticamente o seu próprio direito, implica em transformação, pois direitos humanos vão além de declaração 
de vontade, mas de realidade. 

Embora tenham uma dimensão valorativa e moral, direitos humanos não são mera 
declaração de vontade de se construir um mundo desta ou daquela maneira. Trata-
se de realidades objetivas, de satisfação de necessidades humanas para tuna vida 
potencialmente justa para todos. (RUIZ, J. L. de S., 2014, p.180) 

Assim, importante ressaltar a necessidade de uma educação em direitos humanos, através da visão 
de Carbonari, pois ela parte do conhecimento acumulado durante toda a história e serve para a construção e 
compreensão da subjetividade, interando o sujeito no ambiente natural e cultural.  
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No caso concreto é possível um olhar dos direitos a partir da materialidade se os estados fazem 
bons usos dos recursos direcionados para o individuo, neste caso é evidente o ganho para efetividade material 
e concreto recursos humanos. 

Por fim, a relação entre o presente autor e o objeto da pesquisa está, ante este contexto, do Tribunal 
de Contas Internacional surgir como uma organização internacional que pode também ter atuação dedicada 
a auxiliar na defesa e preservação dos direitos humanos, além das questões relativas às contas e corrupção, 
suprindo as necessidades abertas e agindo de forma justa a sociedade.  

Além disso, o objeto da pesquisa também se aproxima das ideias do autor na medida que os 
transtornos aos direitos humanos geram uma vitimização, que para Carbonari (2010) significa o prejuízo à 
vivência dos sujeitos de direitos, o que é justamente o que o Tribunal de Contas Internacional tem por objetivo 
prevenir e remediar. 

Afinal o TCI atuaria como um órgão capaz de tratar de casos como os que emergiram no período 
de pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, através do qual se manifestaram diversos casos de desvios 
de recursos que deveriam ser destinados à garantia da saúde dos cidadãos, que por sua vez derivam dos 
direitos humanos. 

A relevância e ligação do tema esta na medida em que uma sociedade se organiza, surgem 
necessidades que devem ser preenchidas sem que os direitos e liberdades individuais sejam comprometidos 
e desta forma atinge diretamente os direitos humanos. O capital, sobretudo, incluindo a área da saúde, tem 
priorizado a rentabilidade do lucro em detrimento à vida humana e a função dos intelectuais é estratégica na 
luta política, pois podem contribuir para uma construir uma “diretriz política” para a sociedade com dignidade 
e responsabilidade e assim surge o TCI como uma alternativa que pode vir a constituir-se também numa corte 
de contas eficiente. 
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RESUMO  

  
O presente artigo é resultado do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização e tem 
como objetivo refletir sobre o uso da didática da Pedagogia Histórico-Crítica como metodologia nas aulas do ensino 
superior. Dessa maneira, é imprescindível pensar a relação entre as metodologias já utilizadas nessa modalidade de 
ensino em conjunto com essa nova didática e como a articulação entre as mesmas podem contribuir para uma 
aprendizagem mais significativa. Ao analisar as principais metodologias utilizadas no ensino superior, percebe-se que há 
ainda uma predominância do método expositivo como forma de ensino. Vale destacar que o objetivo não é realizar uma 
crítica a esse ou outros métodos de ensino, mas sim, refletir sobre processos de ensino e aprendizagem que podem 
possibilitar de fato uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, contemplamos a metodologia de ensino baseada na 
perspectiva histórico-crítica como um dos meios capazes de atingir esse objetivo. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias de Ensino. Ensino Superior. Didática. Pedagogia Histórico-Crítica. 

  

INTRODUÇÃO  

 

Refletir sobre as metodologias de ensino empregadas no ensino superior se faz importante em 
decorrência das transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas no século XXI e, em especial, 
das transformações tecnológicas. Este trabalho traz como temática uma reflexão sobre a utilização da didática 
na perspectiva histórico-crítica no ensino superior. O objetivo é identificar de que forma essa metodologia de 
ensino pode contribuir para uma aprendizagem significativa.  

O interesse pela temática surgiu da experiência do pesquisador, no período da graduação, e durante 
as intervenções pedagógicas em sua atuação profissional no ensino superior, ao deparar-se com diferentes 
metodologias aplicadas nessa modalidade de ensino. Em um contexto com diversos recursos metodológicos 
e didáticos disponíveis e de fácil acesso, percebe-se que o ensino baseado em aulas expositivas e sem 
interação professor-aluno ainda é predominante. 

Nesse sentido, a discussão aqui proposta parte da problematização que envolve as metodologias de 
ensino e aprendizagem utilizadas no ensino superior, buscando contemplar a didática, numa perspectiva 
histórico-crítica, como uma das metodologias de ensino que podem promover uma aprendizagem resultante 
da interação entre professor e aluno, bem como, que considere os conhecimentos prévios dos acadêmicos 
como ponto de partida para o processo de construção do conhecimento.  

O público alvo do ensino superior é composto basicamente de jovens que já desenvolvem alguma 
atividade profissional em seu dia a dia e, portanto, possuem conhecimento sobre diversos assuntos que 
envolvem sua profissão. Partindo do conhecimento prévio que o acadêmico possui sobre o conteúdo a ser 
trabalhado, o professor é capaz de aproximar o conhecimento científico da realidade social dos discentes. Ao 
realizar essa aproximação, possibilita-se ao aluno identificar a função social do que se está aprendendo. 

Para atender ao objetivo proposto neste trabalho, inicia-se com a compreensão histórica do ensino 
superior no Brasil, a fim de entender como essa modalidade de ensino se modificou no decorrer dos séculos 
XIX e XXI. Em seguida, apresenta-se uma contextualização das didáticas e metodologias utilizadas no ensino 
superior, entendendo como se dá o conhecimento em forma de ação, o ensinar e o apender. É apresentado, 
também, as principais metodologias de ensino que são utilizadas no ensino superior, como as aulas 
expositivas, o ensino em pequenos grupos e o uso de recursos tecnológicos e ensino individual. Por fim, é 
feito uma reflexão relacionada ao uso da Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida por Gasparin 
(2012), a fim de entender como a mesma pode ser utilizada como metodologia no ensino superior, uma vez 
que, busca compreender os conhecimentos prévios que os alunos e professores já possuem sobre 
determinados conteúdos, para após essa sondagem, desenvolver recursos e meios mais eficazes para que 
aconteça uma aprendizagem significativa. 
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METODOLOGIA  

  
Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, de cunho bibliográfico. As análises serão 

realizadas a luz da literatura pertinente. O referencial teórico-metodológico está pautado na perspectiva 
histórico-crítica fundamentada por Demerval Saviani, a qual considera que a aprendizagem ocorre por meio 
da interação social dos indivíduos. A perspectiva histórico-crítica fundamenta-se no materialismo histórico-
dialético buscando contextualizar o processo de ensino e aprendizagem frente às questões históricas, 
políticas e sociais. Indaga-se desde a forma como são produzidas as relações sociais em relação da 
existência até a inserção da educação nesse processo (SAVIANI, 2008). Parte-se da perspectiva de uma 
didática histórico-crítica, desenvolvida por Gasparin (2012), para se pensar o ensino e a aprendizagem no 
ensino superior. 

  
O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Pensando em um viés histórico, o ensino superior no Brasil passa a ser discutido durante a chegada 
da família real portuguesa, onde, naquele período em meados dos anos de 1808, todos os cidadãos que 
tinham interesse na formação acadêmica em nível superior eram encaminhados para a Europa, 
especificamente na cidade de Coimbra. No respectivo período o Brasil não apresentava nenhuma instituição 
de ensino superior, deixando evidente que somente pessoas da aristocracia tinham acesso a esse nível de 
ensino. As escolas de ensino superior passaram a ser estabelecidas a partir de 1808, com as escolas médicas 
da Bahia, com cursos de Cirurgia, e no Rio de Janeiro com os cursos de Cirurgia e Anatomia, dando origem 
à Escola Politécnica. Com isso passa-se a ter um modelo de ensino superior voltado a educação 
profissionalizante (TEIXEIRA, 2015). 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2005, p.148-149), o modelo de ensino neste contexto 
histórico, “[...] se caracterizava por uma organização não universitária, mas profissionalizante, centrado em 
cursos e faculdade, visando à formação de burocratas para o desempenho das funções do Estado”. 

Após 1822, com a Proclamação da Independência, surgiu um crescimento considerável das 
instituições de ensino superior no Brasil, sempre em modelo desconexo voltado para o ensino 
profissionalizante. Entre meados dos anos de 1808 e 1908, teve-se várias tentativas de fundarem a primeira 
universidade brasileira, a partir do momento em que passaram a discutir a implementação de cursos jurídicos 
e a criação da Universidade D. Pedro. Todavia, obteve-se uma tentativa frustrada de forma que o projeto de 
criação não saiu do papel. Somente no ano de 1912 temos a inauguração da primeira universidade brasileira, 
a Universidade Federal do Paraná (UFPR), na cidade de Curitiba, tendo como base os cursos de Direito, 
Engenharia e Medicina (TEIXEIRA, 2015). 

Em meados de 1934, surge na Universidade de São Paulo (USP), um novo modelo de ensino 
superior, o qual era pautado no ensino, na pesquisa e na extensão, sendo essas características de 
universidades da atualidade. 

 
Entre as décadas de 1950 e 1970, criaram-se universidades federais em todo o Brasil, além 
de universidades estaduais, municipais e particulares. Houve, como se pode notar, a 
descentralização do ensino superior, vertente seguida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), em vigor a partir de 1961. Apesar do surgimento de novas 
instituições, a explosão do ensino superior deu-se somente nos anos 70 (TEIXEIRA, 2015, 
p. 9).  

 
Como a implantação de universidades era uma demanda morosa, encontravam-se problemas 

tocantes no que diz respeito ao ensino superior, com isso, a fim de resolver esses problemas, foi criado em 
1968 o projeto de lei denominado Reforma Universitária. Tal projeto tinha como objetivo trazer a atualização 
e expansão das instituições públicas, que, como enfatiza Martins (2009), criam-se condições para que as 
universidades desenvolvessem o ensino e a pesquisa, institucionalizando a carreira acadêmica e a legislação, 
intitulando a progressão docente e a titulação acadêmica.  

Partindo para uma perspectiva histórica, nos dias atuais, de acordo com a Lei das Diretrizes de 
Bases da Educação Nacional nº. 9.394 de 1996 (LDBEN) artigo 43, a finalidade do ensino superior é: 

 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
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cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - 
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 
e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à 
participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. VIII - atuar em 
favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a 
capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento 
de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 1996, p. 1).  

 

 

Contempla-se ainda na LDBEN (BRASIL, 1996) que, o ensino superior abrange inúmeros cursos e 
programas, dentre eles os cursos sequenciais de acordo com os campos de saberes, de forma que os 
candidatos atendam os requisitos solicitados pela instituição de ensino superior. Em relação à graduação, é 
exigido que o candidato tenha concluído o ensino médio e/ou equivalente, sendo esse classificado em 
processo seletivo. Da pós-graduação, caracterizada em programas de especialização, mestrado, e cursos de 
aperfeiçoamento para candidatos que tenham concluído e sido diplomado em um curso de ensino superior; 
de extensão, destinados a candidatos que atendam requisitos específicos e estabelecidos por cada instituição 
de ensino superior. 

De acordo com o art. 3º da mesma lei, o ensino deve ser ministrado baseado nos seguintes 
princípios: “II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” (BRASIL, 1996, p. 1). Com isso, as instituições de ensino 
passam a ter autonomia e liberdade para a adoção da perspectiva teórico-metodológica a ser utilizada em 
seu contexto educacional. Vale salientar que a perspectiva metodológica é indicada no Projeto Pedagógico 
do curso, a qual deve seguir a perspectiva teórica que a Instituição de Ensino Superior opta por seguir. 

Tendo em vista que por meio da legislação do Ensino Superior em voga, os parâmetros que norteiam 
as ações das Instituições de Ensino Superior (IES) devem ser pautados no tripé: ensino, pesquisa e extensão. 
A partir de então, tendo como base esses três pilares, as IES por meio de sua direção acadêmica e 
coordenação de curso elaboram as atividades do curso e contemplam uma metodologia de ensino a ser 
empregada. Apresentaremos na seção seguinte algumas perspectivas metodológicas que se sobressaem 
diante das IES no Brasil. 

 
AS METODOLOGIAS E DIDÁTICAS NO ENSINO SUPERIOR 

 
Para compreender melhor a questão das metodologias e didáticas no ensino superior é importante que 

entenda-se como se dá o conhecimento em forma de ação, o ensinar e o aprender. Para Luckesi (2001) o conhecimento 
como entendimento de ação e de mundo, não é somente uma simples ilustração de mente e memória, mas sim um 
procedimento fundamental para o desenvolvimento de uma vida mais realizada. 

Temos como inferência básica que o “[...] conhecimento só nasce da prática com o mundo, enfrentando os 
seus desafios e resistências e que o conhecimento só tem um sentido pleno na sua relação com a realidade” (LUCKESI, 
2001, p. 49).  Entende-se então, que o conhecimento é uma competência possível para os indivíduos envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem em todos os níveis, desde a educação básica até a superior, de forma que, com a 
mesma, possamos compreender de fato nosso papel na sociedade. Com o conhecimento adquirido e desenvolvido o 
indivíduo passa a transformar a “[...] opacidade da realidade em caminho iluminado, de tal forma que nos permite agir 
com certeza, segurança e previsão” (LUCKESI, 2001, p. 51).  

De acordo com Anastasiou (1998), o próprio conceito de ensinar se torna um elemento a ser discutido, vez que 
o mesmo nos exige uma tomada de posição fundamental, pois significa marcar um sinal de busca do conhecimento 
possibilitando um despertar da consciência do ser humano enquanto acadêmico.  

Em específico no processo de ensino e aprendizagem, há quatro elementos que compõem o paradigma de 
realidade do mesmo:  

 
[...] o professor, o aluno, o conteúdo e as variáveis ambientais, ligadas às características da 
escola. Cada um desses elementos exerce maior ou menor influência no processo; 
provavelmente não só essa influência seja variável de caso para caso, mas também exista 
uma rede de influências ligando os elementos e alterando suas características (MOREIRA, 
1997, p. 65).  
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O autor supracitado ainda enfatiza que, as instituições de ensino superior que realmente visam 
melhorar a qualidade do ensino ministrado precisam evitar medidas que são fragmentadas, tendo assim, um 
plano de melhoria em conjunto com o reconhecimento dos elementos de ensino e aprendizagem, onde de 
caso para caso, podem ter alterações de acordo com as situações e interações. A influência do conteúdo no 
processo de ensino e aprendizagem acontece por meio da mediação entre professor/aluno, onde o docente 
pretende fixar o conteúdo de sua disciplina, de forma que aconteça a extensão e profundidade do 
conhecimento transmitido (MOREIRA, 1997). 

 

REVENDO A AULA EXPOSITIVA 

 

De acordo com Godoy (1997, p. 75b), a aula expositiva “[...] é a técnica de ensino mais antiga e 
difundida na educação de nível superior”. A mesma é apresentada como a forma de ensino mais utilizada e 
que as alternativas desta metodologia tem sido utilizadas mais para integrá-la do que substituí-la.  

 
[...] normalmente tem estado mais voltada à transmissão de conhecimentos. Buscando, 
fundamentalmente, a aquisição e compreensão de novos conhecimentos por parte dos 
alunos, ela tem sido frequentemente criticada por estimular situações que favorecem 
aprendizagens do tipo receptiva (reprodutiva), uma vez que na exposição do conteúdo 
daquilo que deverá ser aprendido é apresentado ao estudante na sua forma final. Assim, o 
discente fica privado do exercício das habilidades intelectuais mais complexas, como a 
aplicação, análise, síntese e julgamento (GODOY, 1997, p. 75b).  

 
As aulas expositivas possuem como características fundamentais: a representação de novos 

assuntos ao aluno, fazendo assim, que ele busque o desenvolvimento de uma atitude favorável para possíveis 
aprendizagens futuras; despertar um interesse específico ao acadêmico; apresentação do plano de ensino 
no início da disciplina de forma que o aluno passe a entender e saber o que irá estudar; o esclarecimento de 
conceitos principais não somente de forma verbal, mas por meios propiciados às condições de uso e 
aplicações aos conceitos e conteúdos apreendidos; revisar ou sintetizar uma determinada sequência de 
aprendizagem por meio das atividades em grupo, podendo assim, serem identificadas as dificuldades dos 
discentes; o professor narrar experiências de cunho pessoal a fim de fornecer exemplos amplos sobre os 
conteúdos estudados; e por fim, expor o acadêmico em contato com informações de difícil acesso (GODOY, 
1997b). 

Vale destacar que, a exposição de conteúdos é parte importante no processo de aprendizagem, 
mas chama-se a atenção para o fato de que uma aula baseada exclusivamente na exposição do professor 
acaba por desconsiderar o importante processo de interação com o aluno, o qual pode ser considerado um 
dos principais pilares para a aprendizagem numa perspectiva histórico-crítica. 
 

ENSINO EM PEQUENOS GRUPOS 

 

Essa técnica vem sendo debatida desde o início do século XXI, tendo como sua origem no 
movimento da Escola Nova, onde se era questionada a escola de cunho autoritário que era vigente naquela 
época. De acordo com Godoy e Cunha (1997), em algumas pesquisas é notável que no trabalho em pequenos 
grupos, os estudantes utilizam um nível de raciocínio superior. Vale ressaltar que, “[...] também chamado de 
aprendizagem cooperativa, o ensino em pequenos grupos vem recebendo atenção como alternativa às aulas 
expositivas. Nesta forma de trabalho, o estudante ganha papel principal, é na sua atividade que se concentram 
professor e aluno” (GODOY; CUNHA, 1997, p. 83). 

As autoras supracitadas ainda relatam que nessa técnica de ensino os objetivos são de levar os 
discentes a se expressarem durante o processo de ensino e aprendizagem, de forma que os mesmos possam 
falar e pensar para que haja um desenvolvimento e crescimento pessoal de competência. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS E ENSINO INDIVIDUALIZADO 

 

Essa metodologia de ensino é discutida e utilizada há mais de 50 anos. Parte-se da ideia de que o 
aluno pode aprender de forma mais eficiente a partir do momento em que estuda sozinho por intermédio de 
materiais e recursos desenvolvidos pelo movimento denominado “Tecnologia da Educação” (GODOY, 
1997a). 
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A expressão ensino individualizado é utilizada para aquelas formas de instrução que 
priorizam o indivíduo ao invés do grupo. Muitas propostas de ensino individualizado foram 
desenvolvidas a partir dos anos 60. Dentre elas podemos citar: o Plano Keller, o Módulo 
Instrucional, o Mastery Learning, o IPI (Individually Prescribed Instruction), o Plan (Program 
for Learning in Accordance with Needs), o Audiotutorial Approach e a Instrução por 
Computador. Apesar desta diversidade, algumas características básicas orientam tais 
propostas (GODOY, 1997a, p. 102).  

 
Tal ideia de individualização de ensino parte do pressuposto de que as metodologias e didáticas de 

ensino que tratam todos os alunos de maneira igualitária e similar não conseguem identificar e atender as 
dificuldades de todos os discentes envolvidos no contexto de ensino e aprendizagem.  

As abordagens aqui apresentadas, a saber: a aula expositiva, o trabalho em grupos e o ensino 
individualizado vêm sendo muito utilizadas nas salas de aula do ensino superior. No entanto, compreende-se 
que utilizadas de forma descontextualizada ou, sem a compreensão de que o processo de ensino e 
aprendizagem se dá por meio da interação e mediação entre professor e aluno, essas metodologias não 
promovem uma aprendizagem significativa, pois o objeto do conhecimento não é aproximado a realidade 
social do acadêmico. 

Buscando pensar em uma prática pedagógica que promova o desenvolvimento amplo do 
acadêmico, apresentaremos a seguir a didática numa perspectiva histórico-crítica como ferramenta 
metodológica de ensino nos cursos de graduação.  

 
 

UMA DIDÁTICA PARA A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: UM NOVO OLHAR PARA A 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Tendo em vista que o público do ensino superior é composto basicamente por jovens que, além da 
bagagem escolar, podem possuir uma experiência profissional e vivência de mundo, nada mais vantajoso 
para a aprendizagem que aproveitar o conhecimento que esses alunos já possuem e aproximá-los do 
conhecimento científico a ser trabalhado no ensino superior. 

Pensando por esse viés, a didática proposta pelo professor Dr. João Luiz Gasparin (2012), a qual 
se inicia pela Prática Social Inicial do Conteúdo, caracteriza como sendo os conhecimentos prévios dos alunos 
e dos professores, é uma das possibilidades metodológicas que se pode considerar quando se pensa na 
aprendizagem significativa. 

 De acordo com Gasparin (2012), o primeiro passo do método caracteriza-se por uma percepção, 
uma mobilização do aluno para a construção do conhecimento acadêmico. É a primeira leitura da realidade, 
um contato inicial com o tema a ser estudado. Ressalta-se que uma das formas mais efetivas para motivar os 
alunos é o docente conhecer sua prática social imediata do conhecimento que será apresentado e está 
proposto no currículo acadêmico. Outro passo importante é ouvir o que os discentes têm a dizer sobre 
determinado assunto gerando assim, uma relação social entre ambos os participantes do processo de ensino 
e aprendizagem.  

Com base nas informações adquiridas por meio da prática social inicial, cabe ao docente elaborar 
dimensões e metodologias de conteúdo que possam, de forma básica, instigar nos alunos um interesse ativo 
por uma aprendizagem significativa e uma prática docente também significativa. 

 
O ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz 
consigo à escola. Tais conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de a identidade 
cultural do aluno ligada, evidentemente, ao conceito sociológico de classe. O educador deve 
considerar essa “leitura do mundo” inicial que o aluno traz consigo, ou melhor, em si. Ele 
forjou-a no contexto do seu lar, de seu bairro, de sua cidade, marcando-a fortemente com 
sua origem social (FREIRE; CAMPOS (1991) apud GASPARIN, 2012, p. 14). 

 

Por conta da tomada de consciência imediata que o docente procura obter da realidade e dos 
interesses dos alunos, evita-se o distanciamento entre as preocupações sobre os conteúdos do currículo 
acadêmico proposto e as práticas profissionais idealizadas. Se os conteúdos a serem trabalhados não 
despertarem o interesse dos acadêmicos, consequentemente a aprendizagem será mais trabalhosa. Por isso 
é necessário relacionar os conceitos empíricos trazidos pelos alunos e, dessa forma, o professor irá 
contextualizar, dentro de sua determinada disciplina aquele conhecimento que os acadêmicos já possuem 
interligados com o conteúdo que é apresentado. 
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Vasconcellos (1993) citado por Gasparin (2012) aborda que, conhecer a realidade dos acadêmicos 
significa fazer uma análise das representações do conhecimento dos alunos sobre o conteúdo que será 
estudado, tendo assim, um momento de compartilhamento da visão e concepção dos alunos a respeito do 
objeto proposto, com isso, parte-se do saber que os discentes já apresentam como aprendizagem antes da 
escola. 

A visão dos alunos é eclética, pois, apesar de já possuírem conhecimento sobre o conteúdo que 
será abordado no decorrer das aulas, o mesmo se baseia somente no senso comum. Nesse momento o 
acadêmico ainda não esteve em contato com o saber sistematizado, mediado pelo professor e que o 
relacionará com o contexto pedagógico, tendo assim um conteúdo sistematizado que será trabalhado 
posteriormente pelo docente. 

Partindo da prática social inicial do conteúdo, Gasparin (2012), discorre sobre a Zona de 
Desenvolvimento Imediato do Educando, que se caracteriza como sendo a problematização do conteúdo. 
Essa etapa do método dialético se apresenta como sendo elemento chave na junção entre a prática e a teoria, 
vez que, permite ao professor fazer do cotidiano elemento do conteúdo programado, se tornando assim um 
desafio pelo fato de propor ao educando a busca do conhecimento fora do que será passado em conteúdo 
pelo docente. 

 
O processo de busca, de investigação para solucionar as questões em estudo, é o caminho 
que predispõe o espírito do educando para a aprendizagem significativa, uma vez que são 
levantadas situações-problema que estimulam o raciocínio. O ponto de partida do trabalho 
docente e discente é a prática social, isto é, a vivência do conteúdo pelo educando, tanto na 
dimensão próxima quanto remota, ambas consideradas partes constitutivas da sociedade em 
geral. A problematização representa o momento do processo em que essa prática social é 
posta em questão, analisada, interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser 
trabalhado e as exigências sociais de aplicação desse conhecimento (GASPARIN, 2012, p. 
33-34). 

 

No processo de problematização tanto do conteúdo quanto da prática promove-se uma 
transformação do conhecimento inicial do acadêmico. A análise da prática e da teoria mostra aos alunos a 
relação que o conteúdo pode ter com seu meio social e, que o mesmo é formado por múltiplos aspectos 
interligados. A problematização deve demonstrar questões que devem ser resolvidas no âmbito da prática 
social, consequentemente com o conhecimento que é necessário dominar. 

 
A problematização tem como finalidade selecionar as principais interrogações levantadas na 
prática social a respeito de determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os 
objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos 
alunos. Essa fase consiste, na verdade, em selecionar e discutir problemas que têm sua 
origem na prática social, descrita no primeiro passo desse método, mas que se ligam e 
procedem, os mesmo tempo, do conteúdo a ser trabalhado. São, portanto, grandes questões 
sociais, porém inseridas e especificadas no conteúdo da unidade que está sendo 
desenvolvida pelo professor (GASPARIN, 2012, p. 35).  

 

De acordo com o método da pedagogia histórico-crítica, após a elaboração da problematização, o 
docente precisa se atentar a instrumentalização que irá ser utilizada em suas ações didático-pedagógica para 
a aprendizagem. É nesse momento em que os educandos e o educador agem no sentido de elaboração 
interpessoal da aprendizagem, por meio da apresentação do conteúdo sistematizado. 

 
As ações didático-pedagógicas e os recursos necessários para a realização desta fase são 
definidos por alguns aspectos: experiência do professor; conteúdo; interesses e 
necessidades dos alunos; e, principalmente, concepção teórico-metodológica, que, nesse 
caso, é a perspectiva histórico-cultural, adotada para a construção do conhecimento 
(GASPARIN, 2012, p. 50). 

 

O processo de instrumentalização se caracteriza como sendo as ações e métodos que os docentes 
terão em sala de aula, e os materiais e recursos que serão disponibilizados aos discentes, ou seja, tudo que 
seja utilizado para que o ensino e aprendizagem sejam efetivos e de forma completa. 

Após a instrumentalização, de acordo com o método postulado por Gasparin (2012), vem a Catarse 
que se refere ao momento em que os alunos estão incorporados dos conteúdos e processos de sua 
construção e são designados a demonstrar o quanto se aproximou da solução dos problemas impostos pelos 
docentes nos conteúdos propostos pelo currículo escolar, no qual o educando sistematiza o que assimilou a 
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si mesmo com os conteúdos e métodos de trabalho usados na fase anterior do método da Pedagogia 
Histórico-Crítica. 

 
A Catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático a que o educando 
chegou, marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma de sua construção 
social e sua reconstrução na escola. É a expressão teórica dessa postura mental do aluno 
que evidencia a elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de 
compreensão. Significa, outrossim, a conclusão, o resumo que ele faz do conteúdo aprendido 
recentemente. É o novo ponto teórico de chegada; manifestação do novo conceito adquirido 
(GASPARIN, 2012, p. 124). 
 

Ou seja, entende-se como catarse aquilo que o aluno adquiriu como conhecimento, é o momento 
em que o professor analisa se chegou ao objetivo que foi proposto no início de seu planejamento, e se o aluno 
conseguiu apreender de forma coerente e correta o conteúdo apresentado no plano de aula. 

Por fim, no planejamento proposto pela Pedagogia Histórico Crítica é apresentada a Prática Social 
Final, que se caracteriza como sendo  

 
[...] a nova maneira de compreender a realidade e de posicionar-se nela, não apenas em 
relação ao fenômeno, mas à essência do real, do concreto. É a manifestação da nova postura 
prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo no cotidiano. É, ao mesmo tempo, o 
momento da ação consciente, na perspectiva da transformação social, retornando à Prática 
Social Inicial, agora modificada pela aprendizagem (GASPARIN, 2012, p. 142). 

 
Dito isto, entende-se que a prática social final é o que se aprendeu, relacionado com os 

conhecimentos prévios que o aluno já possuía e as informações cientificas apresentas pelo docente, 
relacionando o que aprendeu em sala de aula com o seu cotidiano. 

Ao compreender as etapas de um planejamento docente baseado na perspectiva da pedagogia 
histórico-crítica, percebe-se que o ensino e a aprendizagem no ensino superior é capaz de promover o pleno 
desenvolvimento do conhecimento contemplado nos currículos, mas sobretudo, pode ser promotor de uma 
aprendizagem pautada na função social do que será ensinado e, consequentemente, de uma aprendizagem 
significativa. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

Dado o exposto, entende-se que a didática voltada para a Pedagogia Histórico-Crítica tem como 
intuito interligar as ações docentes e discentes em um só contexto, de forma que os conteúdos apresentados 
de acordo com o currículo proposto sejam condizentes com a realidade social em que o aluno, a instituição 
de ensino, e a equipe pedagógica estão inseridos.  

Essa nova didática se inicia com a sondagem dos professores a fim de identificarem aquilo que os 
alunos já sabem e o que tem vontade de aprender, pois, assim pode acontecer uma aprendizagem 
significativa, e com isso, ao final de todo o processo, os alunos terão o privilégio de mostrarem o que realmente 
aprenderam, fazendo a interligação do conhecimento que já possuíam com o conhecimento que lhes é 
apresentado no contexto educacional do ensino superior. 

A proposta pedagógica ligada a essa teoria dialética do conhecimento tem como primeiro passo ver 
a prática inicial dos sujeitos da educação, o que de certa forma, é importante em todos os níveis de ensino, 
inclusive no nível superior, pois a tomada de consciência sobre essa prática deve levar o professor e os alunos 
a buscarem o conhecimento teórico que os direcione e possibilite refletir sobre seu fazer prático no cotidiano 
dos envolvidos. 

O segundo passo consiste na teorização sobre a prática social, que se relaciona ao levantamento e 
questionamento do cotidiano imediato e remoto de um grupo de educandos, de forma a conduzir à busca de 
um suporte teórico que revele a realidade que envolve o contexto educacional do discente no ensino superior. 

Por fim, seguindo essa nova metodologia didática, ocorre o retorno à prática para que assim a 
mesma seja transformada, ou seja, depois de ter contato com a teoria o educando pode se posicionar de 
maneira diferente em relação os conteúdos e disciplinas que lhe foram apresentados, pois modificou sua 
maneira de pensar sobre a mesma. Com isso, ao colocar em prática os conhecimentos adquiridos, o sujeito 
modifica sua realidade imediata. 

De acordo com Anastasiou (1998), o aluno não se caracteriza como sendo um especialista em 
ensinar, porém, o mesmo possui saberes e experiências que se caracterizam como os conhecimentos 
prévios, que lhe possibilita conceituar o que seja o “bom professor da universidade”.  
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Com isso, podemos entender que a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica se caracteriza como 
sendo uma metodologia possível a ser utilizada no Ensino Superior, vez que, de acordo com a mesma, o 
docente procura entender o que os alunos já possuem de conhecimento em determinado assunto, para assim, 
desenvolver sua aula de uma maneira mais significativa. Uma vez que o professor entende os conhecimentos 
prévios de seus discentes, o mesmo busca meios e alternativas viáveis de desenvolver suas aulas, gerando 
assim um interesse e contato maior dos alunos com os conteúdos apresentados. E por meio da  prática social 
final, o docente pode analisar aquilo que cada acadêmico aprendeu, relacionado com os conhecimentos 
prévios que os mesmos já possuíam com as informações cientificas apresentas interligando aquilo que 
aprendeu em sala de aula com o seu cotidiano. 
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RESUMO  

  
Neste texto, abordamos os conceitos de aprendizagem através da arte, relacionando-os com a inclusão de crianças com 
transtorno do espectro autista nas escolas. Contudo, se trata de uma pesquisa inicial sobre a temática, daí a importância 
do contato com conhecimentos gerais, através de autores referenciais que fazem parte do recorte bibliográfico. Para tanto, 
objetiva-se tecer um caminho entrelaçado acerca dos assuntos mirando um sucesso escolar inclusivo mais efetivo. A 
investigação no âmbito de Mestrado está em processo de construção através das diferentes tramas que englobam as 
questões de processo e desenvolvimento de um ensino mais humano para as crianças com autismo dentro dos espaços 
escolares.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Arte. Educação Inclusiva. Transtorno do Espectro Autista.  

  

INTRODUÇÃO  

  

O presente texto das aprendizagens por meio da arte de crianças com transtorno do espectro autista, 
objetivando-se a compreensão das suas relações, entre arte e infância para uma educação inclusa mais 
efetiva, a partir de leituras bibliográficas. Desta maneira, é necessário o entendimento que além de autores 
referenciais para a construção de uma linha de pesquisa, existe a experiência prática, pessoal, da proponente, 
atuando em diferentes escolas particulares e municipais, como educadora e auxiliar de inclusão. Muitos 
desses processos e conhecimentos estão vinculados à vivência em sala de aula, e isso não é dissociável 
desta escrita de revisão teórica. 
  A pesquisa se desenvolveu no âmbito de uma revisão bibliográfica, a partir de um projeto inicial para 
o Mestrado no Programa Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale, localizada em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande do Sul (BR). Desta forma, o texto busca uma primeira compreensão e entendimento 
destes assuntos norteadores para a futura dissertação. 
  É necessário a compreensão o entendimento de como acontecem as aprendizagens e na sua 
perspectiva da educação inclusiva, relacionando com o transtorno do espectro autista e no seu 
entrelaçamento com a arte, que promove a real participação e interação do sujeito dentro de uma sala de 
aula.  
  O texto está dividido em cinco grandes assuntos, a saber: na primeira aborda as concepções, 
objetivos e a metodologia da pesquisa para a compreensão de autores referenciais. A segunda, inicia-se a 
construção e entendimento da temática, abordando a respeito dos processos de aprendizagens a partir da 
Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1993), desta forma vinculando-se com a educação inclusiva.  

Na terceira parte conceitualiza o transtorno do espectro autista (TEA), a partir das definições 
presentes nos documentos internacionais: o DSM-V e o CID-10, revisitando as suas características 
primordiais. Assim, demonstrando o processo de aprendizagem das crianças autistas através da presença da 
arte na educação, favorecendo uma inclusão mais efetiva dentro da sala de aula.  

Na quarta parte aborda a educação inclusiva, permeando pelas legislações internacionais como a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, assim resultando na criação 
nas leis brasileiras: Lei nº 9.394 (1996) que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei 
nº 13.146 (2015) que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desta forma, vinculando com as 
concepções de uma educação mais inclusiva para pessoas com deficiência, a partir de Mantoan (1997, 2003, 
2013).  

 
12 A primeira versão do texto foi submetido ao evento III CIDI Congresso Internacional de Diálogos Interdisciplinares: 
comunicação digital e futuros possíveis sob o título de “Aprendizagens por meio da arte de crianças com transtorno do 
espectro autista” promovido pela Universidade Feevale.  
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Na quinta parte é a conclusão momentânea da pesquisa que continua em andamento, sob as 
perspectivas de aprendizagem e uma educação mais inclusiva através da arte para crianças com transtorno 
do espectro autista.  
 

METODOLOGIA 

 

A metodologia para a construção do texto busca subsidiar a elaboração da escrita de um projeto de 
pesquisa de Mestrado no âmbito do Programa de Pós Graduação Diversidade Cultural e Inclusão Social, mais 
exatamente, dar o suporte para o contexto do será realizado pela aprendizagem da arte por crianças autistas, 
temática em questão. Na sequência, por meio da revisão bibliográfica, iniciamos o aprofundamento de leituras 
dos seguintes autores: Gardner (1993), Orrú (2016), Ferreira (2011), Dubois e Zillmer (2012), Mendes; 
Cavalhero e Gitahy (2010), Mantoan (1997; 2003; 2013), Stainback e Stainback (1999).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

  Início, através do conceito de inteligência que está estritamente vinculado com o sistema educacional 

atual.  A partir de diferentes pesquisadores da temática, evidencio o autor da Teoria das Inteligências 

Múltiplas, Howard Gardner (1993), para o entendimento do desenvolvimento desta investigação.  

Para Gardner (1993, p. 13), inteligência é a habilidade de solucionar problemas ou criar produtos em 
uma sociedade cultural. Através de seus estudos compreende-se que não existe uma forma única de 
inteligência, mas sim inteligências múltiplas e independentes que todo indivíduo possui com maior ou menor 
intensidade (GARDNER, 1993, p. 13). 

O pesquisador destaca que testes padronizados realizados através de lápis e papel ou verbalmente 
convencionais não evidenciam as inteligências, pois é necessário analisar as situações cotidianas dos sujeitos 
(GARDNER, 1993, p. 13). Infelizmente, nosso sistema educacional continua medindo a inteligência ou a 
aprendizagem somente através de provas, enaltecendo algumas habilidades e esquecendo de todas as sete 
inteligências do cérebro humano. Estão relacionadas às seguintes áreas: musical, corporal, lógico-
matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal (GARDNER, 1993, p. 22), sendo necessário a 
compreensão de quais habilidades e competências estão vinculadas a cada uma delas.  
  A inteligência musical envolve a habilidade de tocar maravilhosamente algum instrumento ou ter a 
capacidade de percepção e produção sonora, em que o Gardner (1993, p. 22) relata que uma criança autista 
pode ter essa capacidade, porém não possui a linguagem verbal para se comunicar.  
 A inteligência corporal-cinestésica é a capacidade de utilizar-se do próprio corpo para se comunicar 
e expressar diferentes emoções, como na dança, em um jogo de algum esporte ou criar um produto 
(GARDNER, 1993, p. 23). Exemplos de profissões que envolvem tais percepções: dançarinos, atletas, 
cirurgiões e artistas (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência lógico-matemática é considerada e possui exaltação de uma das mais relevantes dentro 
das salas de aula, em que é proporcionada a base para a construção dos testes em nível nacional. Desta 
forma, refere-se à habilidade de resolver problemas rapidamente, assim criando hipóteses (GARDNER, 1993, 
p. 24 e 25) além de desenvolver a capacidade científica (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência linguística, assemelha-se com a situação ocorrida com a inteligência lógico-matemática, 
sendo extremamente exaltada e encobrindo as demais. O autor descreve que crianças com deficiência 
intelectual podem compreender palavras e frases, simultaneamente com a apresentação de dificuldades na 
linguagem verbal (GARDNER, 1993, p. 25).  
 A inteligência espacial é a capacidade de imaginar e organizar um mundo espacial e ser capaz de 
observar detalhes pequenos, como os marinheiros, cirurgiões, escultores e pintores (GARDNER, 1993, p. 
15). Descreve que os cegos, reconhecem as formas através do tato, equivalendo com a percepção visual, em 
que possuem tamanha capacidade de raciocínio.  
 A inteligência interpessoal é a capacidade de compreensão das outras pessoas, seja na questão 
emocional, visual ou intencional, mesmo que ela esconda tais sentimentos (GARDNER, 1993, p. 27). 
Relacionando com os vendedores, políticos, professores, terapeutas e líderes religiosos (GARDNER, 1993, 
p. 15).  
 A inteligência intrapessoal é a capacidade de se autoperceber, de observar-se internamente 
(GARDNER, 1993, p. 15), conhecendo seus sentimentos, emoções e comportamentos, objetivando-se a 
compreensão pessoal para trabalhar a seu favor. Gardner (1993, p. 29) refere-se as crianças autistas como 
indivíduos que possuem a inteligência intrapessoal prejudicada, pois não conseguem se referir a si mesmas, 
entretanto possuem outras habilidades e domínios, nas quais foram citadas e abordadas anteriormente.  
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A partir do capítulo “O que eu farei segunda-feira pela manhã?” escrito por Mary Falvey, Christine 
Givner e Christina Kimm presentes no livro “Inclusão: um guia para educadores” de Susan Stainback e William 
Stainback (1999), relacionam as teorias de Gardner (1993) com a educação de crianças com deficiência. Os 
autores afirmam que as salas de aula que se baseiam nestes fundamentos, têm maior chance de obter 
resultado com a pluralidade de alunos, inclusive com os que são rotulados que não aprendem ou que possuem 
diferenças ou deficiências (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148).  

Atualmente nas escolas, as únicas inteligências relevantes são a linguística e a lógico-matemática, 
que respectivamente relacionam-se com as disciplinas de português e matemática, que possuem maior carga 
horária nas estruturas curriculares e estão presentes nas provas de larga escola como no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares das universidades. Gardner (1993) afirma que os testes que 
medem a inteligência, chamados de QI (quociente de inteligência), eram valorizados somente essas duas 
áreas, desta forma, caso resulta-se em uma nota abaixo da média, era considerado inapto (GARDNER, 1993, 
p.13).  

Assim, os alunos que fracassam nestas matérias se auto nomeiam e são intitulados pelos outros de 
“incapazes” ou outros termos desqualificados, porém a linguística e a lógico-matemática não são as únicas 
formas de inteligências existentes, a partir das teorias de Gardner (1993) ainda existem outras cinco áreas, 
que o estudante permeia.  

Tendo em vista a teoria, as escolas que utilizam desta metodologia, tem muito mais chances de 
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva, em que os alunos presentes são totalmente heterogêneos, 
diferentes uns dos outros, seja fisicamente e/ ou intelectualmente, desta forma, desfrutando de uma educação 
mais significativa (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148). Assim, todos os alunos possuem suas 
potencialidades individuais e únicas, pela qual aprende de uma maneira diferente, isso não acontece somente 
com as crianças com deficiência.  

A partir disso, nós como educadores, necessitamos de uma visão inclusiva para compreender que as 
inteligências são amplas, que não somente precisam transparecer nas disciplinas escolares, mas na própria 
relação com o outro e com si próprio, como por exemplo, as inteligências intrapessoal e interpessoal 
(GARDNER, 1993, p. 29). Desta forma, é necessários o reconhecimento e a estimulação de todas as sete 
inteligências, pois somos diferentes uns dos outros, e assim possuímos combinações distintas (GARDNER, 
1993, p.18).  

É necessário entender que as crianças com deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual, 
possuem as suas próprias inteligências também, não é somente relegado aos ditos alunos “normais”, mas 
que todos temos as nossas particularidades, não somos iguais. 

Assim, para nortear o caminho de entendimento do presente texto, é necessário a compreensão da 
definição de transtorno do espectro autista (TEA) em que é um transtorno do desenvolvimento neurológico, 
definido pela grande dificuldade de comunicação e interação social em que apresentam comportamentos e 
interesses restritivos e repetitivos (ARAÚJO, 2019, p. 1). As características da síndrome surgem próximos 
aos dois anos, em que é possível observar disfunções no desenvolvimento da criança, em que através de 
intervenção precoce, esses sintomas são suavizados, porém não possui cura.  

Para o diagnóstico, os profissionais capacitados utilizam as definições apresentadas em dois 
documentos: o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) organizada pela Associação 
Americana de Psiquiatria, em que está em sua quinta edição e a Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento (CID-10) realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ambos descrevem a respeito 
das características e informações essenciais para a designação e construção do laudo específico da criança.   
 O DSM-5 expõe as seguintes características presentes nos sujeitos com transtorno do espectro 
autista: déficits na comunicação e na interação social com dificuldade ou ausência no contato visual e 
linguagem verbal; falta de interesse na relação com o outro e em brincadeiras; possuem padrões 
comportamentais repetitivos e restrição acima do normal com alguns interesses e atividades como alinhar ou 
girar objetos, ecolalia e apreço por um rotina regular com padrão de comportamento; há insistências nas 
mesmas coisas ou objetos; e possuem uma sensibilidade extrema, podendo ser hiper ou hiporreatividade a 
estímulos sensoriais como: indiferença a dor, reação a sons ou texturas específicas (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 50).  
 O CID-10 complementa as informações trazidas anteriormente pelo DSM-5, em que os dois textos 
trazem semelhanças e diferenças em características que podem ser observáveis em sujeitos com TEA, em 
que alguns comportamentos podem ser derivados do excesso a estímulos sensoriais como: desatenção, 
autoagressividade ou com terceiros, impulsividade e acessos de raiva (OMS, 1998, p. 116).  Uma das 
situações mais identificáveis é a sensibilidade a barulhos sonoros muito altos, em que gera uma primeira 
atitude: colocação das mãos nos ouvidos, para que interrompa a percepção e o possível desencadeamento 
de atitudes prejudiciais.  
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Apesar das inúmeras pesquisas a respeito do assunto, não existe uma causa incontestável para o 
desenvolvimento do transtorno nas crianças, há suposições, como a relação da genética dos pais, fatores 
ambientais, medicamentos relacionados a depressão. Não possui cura, porém, existem diversos tratamentos 
multidisciplinares, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, entre outros que auxiliam na melhoria 
de vida social e educacional. 

Após a compreensão do autismo, será relacionado com o campo da arte, pois as duas áreas se inter 
relacionam e se beneficiam no desenvolvimento do indivíduo promovendo de forma efetiva a inclusão 
(FERREIRA, 2011, p.42). Em que a arte é de extrema importância para a educação, onde os alunos possuem 
espaço para se expressarem, através da sua imaginação, possibilitando um caminho de comunicação e 
aproximação dos sujeitos. À vista disso, se diferencia das demais disciplinas do currículo escolar, pois não 
há a preocupação de existir o certo ou o errado, pois isso faz parte do desenvolvimento do processo criativo.  

A arte é relevante desde a pré-história com os homens das cavernas, que se expressavam e 
dialogavam através das pinturas nas próprias paredes, antes mesmo de surgir a linguagem escrita e oral, 
assim se tornando uma das primeiras manifestações da humanidade. A partir disso, percorreu por vários 
caminhos, com funções distintas, técnicas, formatos, perpassando por todas as formas de opressão, assim 
permanecendo até os dias atuais.  

Além do contexto histórico e cultural que a arte influencia e possui grande importância, ela se torna 
um campo de conhecimento dentro das escolas: arte/ educação, para possibilitar o aluno experimentar e se 
expressar através dela, através de diferentes linguagens, técnica e materiais, possibilitando a construção de 
um caminho pessoal dentro da disciplina.  
 A partir dos livros “Arte, Escola e Inclusão: atividades artísticas para trabalhar com diferentes grupos” 
de autoria de Aurora Ferreira (2011) e “A arte na inclusão de jovens com transtornos globais de 
desenvolvimento” de Patrícia J. Zillmer e Rejane C. Dubois (2012) trazem a concepção de que a arte 
proporciona a expressão dos desejos, dos sentimentos e principalmente a sua personalidade, através da 
sensibilidade e da criatividade. Assim, resultando na integração dos portadores13 de necessidades especiais 
à sociedade, uma vez que vai facilitar também o desenvolvimento cognitivo. Observa-se, com isso, que muitos 
alunos conseguem uma melhor verbalização, desenvolvem habilidades estimulados por atividades artísticas, 
e consegue adquirir um posicionamento social, possibilitando sua inclusão no mundo em que vivem 
(FERREIRA, 2011, p.60).  
 A arte beneficia completamente o desenvolvimento da pessoa com deficiência, não somente na 
própria área, mas influência no progresso cognitivo e de linguagem. Através disso, o educador necessita ter 
um olhar sensível para as produções dos alunos, para explorar as suas potencialidades, afim de criar 
situações para as crianças com autismo seja encorajada a desenvolverem com maior expressividade e que 
não seja julgada por seus rabiscos (ORRÚ, 2016, p. 179).  
 Além disso, através da arte há uma aproximação mais intensa do aluno autista do professor, em que 
possibilita a inserção dos seus interesses específicos, que são temáticas que têm maiores preferências, como 
futebol, desenhos animados, personagens infantis, que variam de cada um, mas é uma característica 
presente em todos eles. Para que desta forma, os sujeitos participem ativamente no desenvolvimento da 
proposta prática.  
 As crianças com autismo possuem os sentidos mais ou menos aflorados, sejam eles, hipo ou 
hipersensíveis, desta forma, possuem maior aproximação de alguns materiais ou rejeição por eles. Assim, é 
necessário, a construção de conhecimento e aproximação da criança, onde se conhece essas características. 
Entretanto, este é um assunto para maior aprofundamento nas próximas leituras, pesquisas e ações práticas. 
O mais importante é a compreensão de que todos os autistas são singulares, cada um deles possui as suas 
particularidades, assim como todos nós, e não existe um método único para a inserção de todos, mas é 
necessário a aproximação e a construção de afetividade entre professor-aluno.  

A educação inclusiva de crianças com deficiência é um assunto amplamente discutido a muitos anos, 
há inúmeras pesquisas, textos e artigos que defendem e evidenciam os benefícios dessa relação, entretanto 
a descriminação ainda se sobressai a tudo isso, e os direitos relegados a esses sujeitos são descumpridos.  
 A partir disso, existem diversas declarações a respeito da educação em níveis internacionais, para a 
inclusão das minorias sociais como: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (1990) e a 
Declaração de Salamanca (1994). Ambas influenciaram na criação de leis no Brasil como: a Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996) e a modificação na Constituição Federal de 1988.  
 Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
definiram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, para assegurar o direito à educação, pois uma 

 
13 O termo “portador” não é adequado para se referir a pessoa com deficiência, pois “uma pessoa não “porta” autismo ou 

outra deficiência. Na verdade, a condição de ter uma deficiência faz parte da singularidade da pessoa” (ORRÚ, 2016, p. 
15). Assim, utiliza-se o termo “pessoa com deficiência”. 
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parcela da população socioeconomicamente inferior não tinha acesso. No Art. 3 define a universalização do 
acesso à educação afim de promover a equidade, proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos, com 
o objetivo de superar as desigualdades, daqueles grupos que eram excluídos, como os pobres, crianças de 
rua ou trabalhadoras, povos indígenas, as minorias étnicas, raciais e linguísticas, e entre outros, e a 
aprendizagem das pessoas com deficiência que requerem uma atenção especial, para que façam parte 
integrante do sistema educativo (UNESCO, 1998).  
 A Declaração de Salamanca foi criada a parir de uma Conferência Mundial de Educação Especial, 
apresentada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1994, em que participaram 88 governos e 25 
organizações internacionais. Defendeu-se que toda criança possui o direito à educação, onde serão 
respeitadas as suas características, seus interesses, habilidades, competências e principalmente as 
necessidades de aprendizagens únicas, assim definindo como obrigatória o acesso à escola de sujeitos com 
deficiência, em que deverão construir uma sociedade mais inclusiva, combatendo com todas as formas de 
descriminação, para alcançar a educação para todos, sem a exclusão e a distinção de nenhum sujeito (ONU, 
1994), pois todos somos capazes de aprendem, entretanto com métodos e formas diferenciadas.  
 No Brasil, foi criada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em que define do seu Art. 3º que o ensino será ministrado tendo em vista os seguintes 
princípios: a igualdade de acesso e permanência nas escolas, em que há a liberdade de aprendizado, 
pensamento, a compreensão da cultura e o saber, sendo essencialmente gratuito no ensino público (BRASIL 
1996). A respeito da educação especial, no Art. 58 entende-se como sendo oferecida no âmbito regular de 
ensino para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 1996).  

A partir disso, surgiram novas legislações que se referem aos direitos desses sujeitos, que até então, 
eram excluídos em escolas especiais e eram discriminados em todas as esferas. A Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) que se destina a assegurar as condições de igualdade, promovendo a inclusão social na 
sociedade (BRASIL, 2015).  

Tendo em vista, todas as legislações e declarações criadas para assegurar primordialmente que as 
minorias sociais sejam incluídas no espaço educacional, objetivando que todos tenham os mesmos direitos 
de ensino e aprendizagem, com recursos adaptativos e tecnologias assistivas.  

Acredita-se que seja necessário diferenciar alguns termos que surgem no decorrer desse processo, 
como a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. A primeira ocorre quando os alunos com deficiência 
são diretos ou indiretamente privados de participar do processo de escolarização com sujeitos sem 
deficiência. A segregação ocorre quando os sujeitos com deficiência participam do processo de aprendizagem 
em ambientes separados com demais pessoas com deficiência, como escolas especiais, APAE14. A 
integração é o processo de inserir os estudantes com deficiência no sistema de ensino, porém o atendimento 
é realizado em salas exclusivas. E por fim, a inclusão é a inserção dos alunos com deficiência em salas com 
os demais alunos, promovendo a superação de barreiras e proporcionando um ambiente igualitário de 
aprendizagem e participativo. Para isso, a escola e os professores necessitam buscar uma reforma 
sistemática do processo de ensino e aprendizagem, para efetivamente incluir a todos (HEHIR et al, 2016, 
p.3). 

Os alunos com e sem deficiência frequentam a mesma sala, dessa forma, beneficiando práticas de 
aprendizagem que englobam a todos, propiciando a valorização da diversidade e da aceitação do outro. 
Entretanto, é necessário compreender que, muitas vezes, existe a “falsa inclusão”, em que o processo de 
aprendizagem é excludente, uma vez que o aluno incluído é disposto a realizar outra proposta diferente dos 
demais da turma.  

 Na atuação em sala de aula, é necessário que o professor observe a relação dos demais alunos com 
a criança com o transtorno do espectro autista, devendo haver solidariedade e compreensão do bem-estar 
nessa convivência. Isso, para que não haja discriminação e principalmente, piadas e brincadeiras, que são 
denominadas bullying. Assim, exercitando com os demais alunos, a tolerância, a paciência e a boa vontade 
para que a criança com TEA se sinta em um ambiente seguro (BOGONI; FREITAS, 2017, p. 7). 

Muitas pessoas possuem a ideia errônea de que a inclusão de alunos com e sem deficiência na 
mesma sala, pode resultar em um menor rendimento de aprendizagem. Sendo comprovada através de uma 
pesquisa realizada pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, que 81% dos alunos sem deficiência não 
sofreram prejuízos, pelo contrário, mostrou-se os benefícios por frequentarem a mesma turma que os sujeitos 

 
14 No estado do Rio Grande do Sul (BR), existem diversos espaços como APAE que significam a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais. 
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incluídos (HEHIR et al, 2016, p.7), isso se deve a metodologia de ensino e aprendizagem abordada pelos 
educadores, para que os alunos tenham o mesmo nível de atenção e assim, se desenvolvam. 

Segundo o artigo desenvolvido pelo Instituto Alana descreve que há cinco benefícios da inclusão para 
alunos sem deficiência: diminuição do medo das diferenças humanas, seja na aparência ou nas suas 
limitações; crescimento da cognição social; melhoria do autoconhecimento, principalmente a sensação de 
pertencimento; desenvolvimento dos princípios morais e éticos pessoais em relação ao menor preconceito e 
a maior capacidade de atender as necessidades do outro e por fim, a amizade (HEHIR et al, 2016, p.12).  

Desta forma, nos demonstrando o quanto é necessário promover a inclusão de todos os alunos nas 
salas de aulas, para que todos aprendam mutuamente, respeitando todas as diferenças, sendo assim, um 
primeiro passo para a construção de uma sociedade mais afetiva e menos exclusiva das pessoas com 
deficiência.  

 O livro “Artes visuais na educação inclusiva: metodologias e práticas do Instituto Rodrigo Mendes” 
escrito pelo próprio Rodrigo Mendes, José Cavalhero e Ana Maria Gitahy (2010), apresenta inúmeras práticas 
realizadas durante os anos com pessoas com deficiência, iniciando através da conceitualização do que 
significa educação inclusiva, onde “incluir não significa “normalizar”, tentar encaixar alguém considerado 
diferente em um modelo tal qual ele se apresenta”, mas “incluir corresponde a “singularizar”, assumir como 
ponto de partida que todo aluno é único no que se refere à sua história e suas potencialidades” (MENDES; 
CAVALHERO; GITAHY; 2010, p. 23). Assim, é necessário absorver esses entendimentos para a construção 
de um sistema educacional mais humano, e que ela precisa mudar e não os alunos para se adaptarem às 
suas exigências.  

Quando se trata de educação inclusiva, temos como referência primordial a autora Maria Teresa Eglér 
Mantoan (1997, 2003, 2013) que escreveu diversos livros sobre o assunto, como “Inclusão escolar: o que é? 
por quê? como fazer?” (2003), “O desafio das diferenças na escola” (2013) e “Ser ou estar, eis a questão: 
explicando o déficit intelectual” (2003). As escolas são obrigadas através da legislação, a aceitar as matrículas 
de crianças com deficiência, entretanto, a escritora define atualmente, estes espaços como excludente, 
segregador e conservador de ensino, onde nada mudou, tudo continua exatamente igual. Estes lugares não 
possuem acessibilidade para alunos com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, não há recursos 
humanos para auxiliá-los e nem estrutura física.  

A partir disso, Mantoan (2013, p. 37) indica que “a inclusão implica uma mudança de paradigma 
educacional que gera uma reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, 
currículos, avaliação e gestão do processo educativo”. Sendo completamente diferente da forma como é 
realizado na prática dentro de uma escola, simplesmente o aluno que precisa se adequar às normas, e não 
ao contrário, não há flexibilização e muito menos suporte para o ensino, em que todos precisam aprender da 
mesma maneira e são avaliados através de provas. Neste processo de inclusão, o mais importante é a 
compreensão de que antes do laudo de transtorno do espectro autista, existe na sala de aula, uma criança 
com desejos, vontades, interesses, personalidades, frustrações, suas habilidades e dificuldades, 
necessitando aprender a conviver em um espaço com os demais indivíduos (ORRÚ, 2016, p. 52). 

Necessita-se um olhar direcionado para as habilidades e potencialidades do aluno antes de observar 
e determinar somente as dificuldades e o que não consegue atingir. Assim, organizar um plano de atividades 
que possam desenvolver e relacionar com os interesses específicos, promovendo a verdadeira inclusão e 
participação de todos.  

A arte possibilita a ludicidade e, por isso está intimamente ligada ao brincar, proporcionando que a 
criança possa se desenvolver por meios divertidos, através da exploração de materiais. Dessa forma, o brincar 
é essencial às crianças, fortalecendo assim, os aspectos emocional, intelectual, social e físico, além de 
aprender a lidar com as suas emoções, potencializando a sua autonomia (ZILLMER; DUBOIS, 2012, p.61). 
Entretanto, as crianças com transtornos possuem dificuldade para brincar, logo, a arte se torna um 
potencializador lúdico, através do contato com massinhas, barro, tinta, entre outros, provocando, assim o 
desenvolvimento da leitura do mundo e da expressão pessoal (FREITAS; BOGONI, 2017, p.14). 

A arte é lúdica e mágica, assim, oferecendo um mundo de possibilidades para a criança experienciar, 
onde as cores, formas, texturas e odores precisam ser explorados de maneira diferente do seu cotidiano 
(FERNANDES, 2010, p.52). Todos os sentidos são estimulados de diferentes formas, oportunizando um maior 
desenvolvimento da criança, pois sabe-se que ela aprende dessa maneira, em que é a única disciplina que 
se preocupa e organiza ações que oportunizam esse crescimento.  

No contexto escolar, a arte é a única disciplina que inclui todos os alunos, pois cada um possui seu 
próprio processo pessoal e criativo, em que suas experiências anteriores interferem na forma como as 
organiza. Assim, não há exclusão de ninguém, pelo contrário, desenvolve a concepção de que somos e 
pensamos diferente uns dos outros, compreendendo e respeitando as particularidades de cada indivíduo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A educação brasileira tem muito o que avançar em termos de processo de ensino e aprendizagem, 
pois ainda as escolas caminham a passos lentos e vagarosos para a desconstrução do ensino tradicional e 
academicista, em que o pesquisador Paulo Freire (1987) tanto criticava em seus textos. O autor descreve a 
educação como um ato de depositar, em que o professor ensina os conteúdos que são depósitos para os 
educandos, por memorização e repetição de informações (FREIRE, 1987, p. 37), assim surgiu a concepção 
“bancária” da educação, onde não há criatividade, não há transformação e não há saber.  

A educação “bancária” de Freire corresponde a concepção tradicional, em que o professor é quem 
ensina e detém todo o conhecimento e o aluno é o que aprende e o que não sabe (FREIRE, 1987, p. 38). 
Entretanto, compreende-se que este modelo educacional está obsoleto, mas ainda muito presente nas 
escolas, em contra partida a educação nova ou progressiva, em que o educando é o sujeito da aprendizagem 
e que o educador é o mediador do processo.  

Houve uma mudança forçada na educação pela imposição das aulas online devido a pandemia 
mundial do COVID-19, que restringiu as aulas dentro das escolas. Desde o mês de março de 2020, o Brasil 
está em uma luta constante para o enfrentamento do vírus, tanto no âmbito da saúde, na educação e na 
economia do país.  

Segundo o Ministério da Saúde, a maior dificuldade enfrentada com o coronavírus é a transmissão 
da doença que acontece por meio do toque, das gotículas de saliva, no espirro, na tosse, no catarro e 
principalmente em objetos com as suas superfícies contaminadas, como celulares, computadores, 
maçanetas, nas embalagens dos alimentos no supermercado, entre outros. Dessa forma, ela acontece de 
forma rápida e imperceptível ao olho nu, assim sendo muito mais contagiosa.  

A partir disso, as aulas deixaram de estar dentro dos espaços escolares para estarem nas casas dos 
professores e alunos, em que há a dificuldade de acesso a tecnologias e a internet, tornando uma questão 
muito complexa, pois muitos não estão conseguindo estudar, aumentando cada vez mais a desigualdade no 
nosso país. Entretanto, fez com que se repensassem as metodologias de ensino e a ampliação no alcance 
dela com todos os educandos, de uma forma geral, seja das instituições privadas que possuem poder 
aquisitivo e das públicas, que estão buscando meios para a diminuição das diferenças.  

As escolas ainda são tradicionais no modelo de ensinar e de avaliar essa aprendizagem através de 
provas, porém isso há muito tempo tem se discutido, mas nada mudou. Principalmente no momento atual, 
em que as aulas deixaram de estarem em um espaço físico com a mesma metodologia da sala de aula 
presencial e carga horária para serem transpostas a uma plataforma online, em que é impossível estar desta 
maneira, tanto pelo excesso de tempo em frente ao computador pelas crianças e pela sua curta atenção.  

A pandemia também afetou os alunos com deficiência, pois deixaram de estar frequentando suas 
rotinas no psicológico, psiquiatra, terapias, atendimentos educacionais e na própria escola, ficando 
desassistidos por um grande período. Desta forma, apresentando um retrocesso de toda a aprendizagem e 
evolução, pois na metodologia a distância, muitos deles não se adaptaram, e uma grande dificuldade de 
aceitação de atividades serem realizadas juntos com seus responsáveis. 

Desta forma, se a educação está ainda em transformação lentamente de suas metodologias, e que é 
alvo de inúmeras críticas pelos pesquisadores educacionais desde a década de 70, a imposição da presença 
da inclusão de alunos com deficiência nestes espaços escolares, é mais recente ainda, e é muito mais difícil, 
pois existe o preconceito e a discriminação com esses sujeitos.  

Através disso, a única diferença é que os sujeitos com deficiência estão compartilhando a mesma 
sala de aula, porém, a estrutura curricular não é adaptada, os professores não possuem formação para 
acolher esses indivíduos, assim é a exclusão dentro de um espaço que deveria ser de troca e aprendizado 
mútuo.  

É muito mais fácil para todos, se fingirmos que essa criança não existe, ou aceitar a afirmação de que 
“não tenho formação para ensinar um aluno com deficiência” ou que ele jamais vai aprender, ou ainda mais 
cômodo que ele esteja um espaço segregado, com outros sujeitos que não irão ter um futuro. Essas são 
sentenças que escutamos dos professores e coordenadores de escolas, ou ainda pior do Presidente da 
República Jair Messias Bolsonaro que assinou o Decreto nº 10.502/20 retirando a obrigatoriedade da inclusão 
nas escolas públicas e particulares, que felizmente foi vetado, pois seria um retrocesso inimaginável para a 
educação de crianças com deficiência.  
 O Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 instituiu a “Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”, em que sua legislação deixa implícito a não 
obrigatoriedade da matrícula em escola regular pública e privada de alunos com deficiência (BRASIL, 2020).  
 A partir dessas informações, a política não está em vigor, pois é julgado como uma ação direta de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal através do relator o Ministro Dias Toffoli, em à ementa 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

descreve que a educação inclusiva é um resultado de conquistas pelas pessoas com deficiência, 
possibilitando a participação na sociedade e nas escolas de formas igualitária, em que a antagonicamente 
essa lei, é uma grave ofensa à Constituição de 1988 e um retrocesso na conquista dos direitos por esses 
indivíduos (TOFFOLI, 2021). 

Concluo assim, tendo em vista a aprendizagem de crianças com autismo através da arte, onde todos 
os alunos merecem uma escola que seja capaz de disponibilizar o ensino de qualidade, que possibilita a 
educação na convivência e na aceitação das diferenças  (MANTOAN, 2013, p.39). A partir da arte que 
promove a efetiva inclusão dos alunos com deficiência, promovendo a autoestima e a integração nas 
aprendizagens em sala de aula.  
 O presente texto não chega ao fim, é inicialmente uma pequena revisão de uma parcela restrita de 
livros e autores escolhidos, para a construção da pesquisa de Mestrado no âmbito do PPG Diversidade 
Cultural e Inclusão Social. Desta forma, está em processo e evolução diariamente, a partir de revisões 
bibliográficas, por ser um assunto de extrema relevância para a educação.  
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RESUMO  

  
O presente estudo mobiliza, por meio de uma abordagem teórico-bibliográfica, os campos da filosofia, da arte e da 

educação a partir de uma perspectiva materialista. Objetiva investigar, a partir das relações materiais do homem com a 

sua história – realidade objetiva – questões epistemológicas e metodológicas sobre o processo relacional da 

aprendizagem com o desenvolvimento humano, centrando, nessa discussão, o papel da arte como fundamento na/para 

educação escolar. Para tanto, problematiza: de que forma a arte pode contribuir para a construção do processo de ensino 

e aprendizagem? Como resultado, apontamos caminhos possíveis para a compreensão materialista do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento escolar em arte a partir da arte. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Educação escolar. Arte. Ensino-aprendizagem. Materialismo. 

  

INTRODUÇÃO  

 

A compreensão filosófica sobre o campo da educação, historicamente, tem se debruçado sobre os 

aspectos reflexivos, processuais, metodológicos e didáticos do campo pedagógico. Seu escopo aponta para 

as relações entre a sociedade e a forma de se ensinar e aprender, captando uma importante questão: qual a 

ligação do desenvolvimento do homem com o desenvolvimento da cultura e da sociedade? Ainda que possa 

ser simplificada na articulação de poucas palavras, essa questão exige uma resposta complexa e sustentada 

em uma necessária delimitação teórica e existencial. 

Do mesmo modo que a educação, a estética se constitui como um ramo de investigação da filosofia 

e um dos eixos articulares centrais deste estudo. O primeiro ponto que precisamos ter em mente, quando nos 

propomos a dialogar com a estética, é a distinção, igualmente necessária, entre estética como a relação 

particular que estabelecemos com alguns objetos e que se distingue das demais relações sujeito-objeto e 

Estética como um ramo da filosofia que estuda o objeto artístico. Ambas as sentenças não são isoladas e 

duplamente se potencializam, a diferença primordial reside no fato que a primeira corresponde a uma 

manifestação humana (não se restringe aos objetos artísticos, nem a uma teoria específica, englobando toda 

natureza) e a segunda (Estética em maiúsculo) é um campo sistematizado, teórico, próprio da filosofia e, 

portanto, variável dependendo da filiação teórica-filosófica de quem estuda a estética.  

Desde a antiguidade grega, encontramos reflexões sobre os problemas estéticos e sobre os 

problemas educacionais. Este ensaio lança o desafio de potencializar essas problematizações propondo uma 

escrita que imbrica investigações tanto no campo educacional, quanto no campo estético. Como fruto das 

reflexões levantadas durante a disciplina de Aprendizagem, Desenvolvimento e Educação Escolar do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, as proposições e 

interpretações histórico-filosóficas apreendidas neste trabalham, procuram, a partir das relações do homem 

com sua história - realidade objetiva - aferir questões epistemológicas e metodológicas sobre o processo 

relacional da aprendizagem com o desenvolvimento humano centrando, nessa discussão, o papel da arte 

como fundamento na/para educação escolar. Operamos, portanto, neste ensaio, em consonância com as 

interpretações lukacsianas quanto a problemática ontológica da obra de Marx, bem como, com suas 

pesquisas no campo da estética.  

 

Da mesma forma, adotamos como base teórica os estudos de Leontiev (2004) sobre o 

desenvolvimento do psiquismo humano e Sforni (2017), quanto a aplicação metodológica de um ensino de 

acordo com a Teoria-Histórico-Cultural. A delimitação filosófica materialista é tomada como estofo para o 

andamento teórico a respeito do desenvolvimento humano e o processo de hominização pela educação; o 

entendimento histórico das formas de ensino de arte no Brasil, a partir da promulgação da Lei Federal nº 5692 

de 1971, que delimitava a obrigatoriedade da arte na educação básica; e a construção ensaística-metafórica 

sobre a condição da arte no processo de ensino e aprendizagem por meio da compreensão Estética em 

Lukács (2009) e educacional em Sforni (2017). 
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PENSAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO E UMA FILOSOFIA PARA A EDUCAÇÃO  

  

 

“Somente quando experimenta um processo de socialização é que o homem se transforma de indivíduo 

natural em personalidade humana” (LUKÁCS, 2009, p.36) 

 

 

Amparados em base materialista tomaremos a abstração teórica, o processo formativo, a capacidade 

humana de produção de ideias, como fenômeno condicionado à existência. Antes de produzir um conceito é 

necessário que os sujeitos existam, estejam vivos, a medida em que “a primeira condição de toda história 

humana é, naturalmente, a existência de seres humanos vivos” (MARX; ENGELS, 2001, p. 10). A existência 

humana está subordinada à materialidade orgânica de seu corpo e tão logo se distingue dos animais ao 

começar a produzir seus meios de vida. Para manter-se vivo, o homem, como corpo natural, necessita 

minimamente de “[...] beber, comer, morar, vestir-se e algumas outras coisas a mais” (MARX; ENGELS, 2001, 

p.21). O primeiro ato histórico será, portanto, a produção de meios que permitam satisfazer essas 

necessidades, ou seja, a produção da própria vida material por meio do trabalho que ocorre sempre na relação 

com os outros homens, em correspondência com a natureza exterior - condições geográficas, climáticas, 

estados naturais já encontrados pelos próprios indivíduos - e com a natureza de seu próprio corpo. O trabalho 

é, a priori, desenvolvido e caracterizado por dois elementos interdependentes: um deles é o uso e fabrico de 

instrumentos e o segundo é sua efetivação como atividade coletiva comum “[...] de modo que o homem, no 

seio desse processo, não entra apenas numa relação determinada com a natureza, mas com outros homens, 

membros de uma dada sociedade” (LEONTIEV, 2004, p. 80). 

Por mais complexa que seja a produção instrumental e a ação de feitura dos animais, o que fazem e 

como fazem, não parte de uma consciência que projeta, predetermina, escolhe o que e como deve ser feito 

para suprir uma necessidade estrutural, sua atividade não “[...] tem o caráter de um processo social, não é 

realizada coletivamente e não determina as relações de comunicação entre os seres que a efetuam” 

(LEONTIEV, 2004, p. 81). Os animais têm suas atividades pautadas no instinto, na ação imediata, nas 

exigências materiais momentâneas, toda atividade animal responde, estritamente, a necessidades biológicas. 

Em oposição, o trabalho humano é uma atividade “[...] originariamente social, assente na cooperação entre 

indivíduos que supõe uma divisão técnica, embrionária que seja, das funções do trabalho” (LEONTIEV, 2004, 

p. 81). 

O trabalho é uma atividade para atender prioritariamente às necessidades naturalmente apresentadas 

pelo próprio corpo natural dos homens. Em sua estrutura, encontra-se a teleologia, como estabelecimento de 

objetivos/metas que guiam o trabalho, e a práxis, a ação/execução concreta pré-ideada, para suprimento das 

necessidades básicas. O trabalho (compreendido em sua ontologia) não é uma ação qualquer, ele tem ao 

menos uma necessidade básica estrutural, que precisa, antes de mais nada, ser distinguida e identificada. 

Somente satisfeitas essas primeiras necessidades, “[...] a ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido 

com essa satisfação levam a novas necessidades [...]” (MARX; ENGELS, 2001, p. 22), necessidades 

materiais outras ou necessidades não materiais, relacionadas à elaboração de pensamentos abstratos, por 

exemplo. 

No processo histórico humano de distinguir suas necessidades, expressas por meio do corpo 

(particular) e do coletivo, o homem significa suas ações e comportamentos, passando a nomeá-las e 

compreendê-las em grupo. Os processos de trabalho tornam-se mais complexos e as ações de uma atividade 

separam objetos e motivos. A constituição de ações no processo de trabalho só é possível no interior de um 

processo coletivo de ação sobre a natureza. O produto do processo global que corresponde a uma 

necessidade coletiva incide diretamente sobre o sujeito – ainda que o indivíduo não desempenhe ações de 

uma operação final motivada, age por um mesmo objetivo. “[...] a separação entre o motivo e o objetivo da 

atividade individual é o resultado do parcelamento em diferentes operações de uma atividade complexa, 
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inicialmente ‘polifásica’, mas única” (LEONTIEV, 2004, p. 83). Absorvendo o conteúdo da atividade individual, 

desenvolve-se no seio das relações objetivas sociais, atividades independentes, que constituem parte do 

processo global do trabalho coletivo. A divisão implicada no núcleo da atividade supõe que o sujeito que age 

tem a possibilidade de refletir psiquicamente sobre a relação entre o objetivo final e o motivo de sua ação. 

“Senão, a ação é impossível, é vazia de sentido para o sujeito” (LEONTIEV, 2004, p. 85). 

O desenvolvimento do significado parte da consciência de uma ação sob a forma de reflexo de seu 

fim. Por meio da atividade do trabalho coletivo humano, surge na forma sensível a ligação entre o objeto de 

uma ação e o gerador da atividade. O conteúdo da atividade também é transformado pelo trabalho e essa 

transformação efetua-se com a feitura e uso dos instrumentos de trabalho. “As operações de trabalho dos 

homens têm isto de notável; são realizadas com a ajuda de instrumentos, de meios de trabalho” (LEONTIEV, 

2004, p. 88). Ou seja, todo conjunto de coisas que se coloca na mediação entre o homem e o objeto de seu 

trabalho como condutor da sua ação. O aparecimento e desenvolvimento dos instrumentos de trabalho só é 

possível em ligação consciente com a finalidade do trabalho, “[...] a utilização de um instrumento acarreta que 

se tenha consciência do objeto da ação nas suas propriedades objetivas” (LEONTIEV, 2004, p. 88). 

O instrumento, como escreve Leontiev (2004, p. 88), “[...] é de certa maneira portador da primeira 

verdadeira abstração consciente e racional, da primeira generalização consciente e racional”. Para além de 

suas particularidades físicas, também se constitui como um objeto social, tendo seu emprego elaborado 

socialmente no decurso do trabalho coletivo. O instrumento é, desta forma, diretamente um objeto portador 

do conhecimento humano acumulado e capaz de transpor a atividade intelectual instintiva dos animais, de 

passar ao pensamento autêntico, ao reflexo consciente da realidade, nas propriedades, ligações e relações 

objetivas (LEONTIEV, 2004). 

Operando como consciência da realidade circundante, materializa-se a linguagem, que assim como 

a consciência humana, aparece no processo de trabalho ao mesmo tempo que ele.  Essa passagem à 

consciência, demarca o início de uma etapa superior do desenvolvimento psíquico humano. “O reflexo 

consciente, diferentemente do reflexo psíquico próprio do animal, é o reflexo da realidade concreta destacada 

das relações que existem entre ela e o sujeito [...]” (LEONTIEV, 2004, p. 75). Só os seres humanos 

estabelecem relações entre si e seu meio ambiente, desse modo, a consciência é, a priori, a consciência do 

meio sensível, da conexão entre os homens e o mundo exterior a eles, estando ela condicionada à existência. 

“O nascimento da linguagem só pode ser compreendido em relação com a necessidade, nascida do trabalho, 

que os homens sentem de dizer alguma coisa” (LEONTIEV, 2004, p. 92). 

A consciência humana, como escreve Leontiev (2004), distingue a realidade objetiva de seu reflexo, 

a imagem da realidade não se confunde com a experiência vivida, o que torna possível a distinção do mundo 

das impressões do mundo objetivo, por meio da observação de si mesmo. Esse processo de hominização 

deve-se ao aparecimento do trabalho que também é a base para o aparecimento da sociedade. O trabalho é 

a primeira e fundamental condição para a existência do homem, das transformações psíquicas do cérebro e 

igualmente, do aperfeiçoando dos órgãos dos sentidos. “As modificações anatômicas e fisiológicas devidas 

ao trabalho acarretam necessariamente uma transformação global do organismo, dada a interdependência 

natural dos órgãos” (LEONTIEV, 2004, p.79). 

O estabelecimento da consciência (como capacidade humana de representar algo real, sem ser real) 

afastando-se do instinto animal, será determinante, também, para a consolidação da divisão do trabalho. 

Originalmente a divisão do trabalho, nada mais era do que a divisão do trabalho no ato sexual, mais tarde, 

desenvolve-se em virtude de disposições naturais (vigor físico, condições climáticas, acasos, etc.) e, por fim, 

a divisão torna-se realmente divisão a partir do momento que surge a separação entre trabalho material e 

trabalho espiritual. A partir deste momento, a consciência libera-se da materialidade para se entregar à criação 

de teorias, ideias, filosofias, morais etc. 

 
Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação 

de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. 

Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se uns com 

os outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações. A produção da 

existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida 

pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, 

enquanto elementos não validos pela experiência são afastados, aqueles cuja eficácia 

corrobora necessitam ser preservados e transmitidos às novas gerações no interesse da 

continuidade da espécie (SAVIANI, 2007, p. 154). 
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São as condições materiais da produção (o que e como produzem), de acordo com Marx e Engels 

(2001), que determinarão quem são os homens. Essa produção aparece inicialmente com o aumento da 

população, que por sua vez acarreta o intercâmbio (que é definido pelo modo de produção) entre os indivíduos 

de uma mesma nação e entre nações diferentes.  Como destaca os autores, o grau de desenvolvimento das 

forças produtivas de uma nação é mostrado pelo grau de desenvolvimento atingido pela divisão social do 

trabalho; quanto mais elevado o grau de divisão social do trabalho, mais desenvolvida são as forças 

produtivas. A divisão do trabalho, no interior de uma nação, leva inicialmente à separação entre trabalho 

agrícola e trabalho industrial/comercial e, consequentemente, à separação da cidade e do campo. Por meio 

da divisão do trabalho dentro desses diferentes ramos, desenvolvem-se diferentes subdivisões entre os 

homens que atuam em determinados trabalhos, sendo a posição dessas subdivisões condicionadas pelo 

modo que se exerce o trabalho (patriarcalismo, escravidão, estamentos e classes). 

As condições de produção da realidade objetiva, os próprios homens e a constituição histórica da sua 

existência não deixaram de se modificar e de transmitir as novas gerações suas aquisições. Essa forma de 

fixação e transmissão das capacidades adquiridas não deve sua continuidade a ordem biológica, mas sim, 

aos fenômenos externos da cultura material e intelectual. “Cada geração começa, portanto, a sua vida num 

mundo de objetos e de fenômenos criados pelas gerações precedentes” (LEONTIEV, 2004, p. 284). A 

organização e existência da vida humana é fundamentada nas operacionalizações do trabalho e da 

aprendizagem, ou seja, nos modos de produção da vida e da história. Como nos lembra Saviani (2007, p. 

154): 

 
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas tem 

de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois um produto do trabalho, isso significa 

que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se 

como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 

existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto 

é, um processo educativo. 

 

Desse modo, a capacidade linguística pouco tem a ver com um determinismo natural, à medida que 

a linguagem articulada se forma em cada geração a partir da aprendizagem da língua que se desenvolveu 

em um processo histórico. “Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza 

lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade” (LEONTIEV, 2004, p. 285 grifo do autor). O 

sujeito é colocado diante de uma imensidade de riquezas acumuladas, criadas pelo trabalho e que se 

sucedem, se modificam, se complexificam ao longo da história e que constituem sua realidade objetiva. 

 
A principal característica do processo de apropriação ou de “aquisição” que descrevemos é, 

portanto, criar no homem aptidões novas, funções psíquicas novas, é nisto que se diferencia 

do processo de aprendizagem dos animais. Enquanto este último é o resultado de uma 

adaptação individual do comportamento genérico a condições de existência complexas e 

mutantes, a assimilação no homem é um processo de reprodução, nas propriedades do 

indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas na espécie humana 

(LEONTIEV, 2004, p. 288 grifos do autor). 

 

O sujeito nunca está sozinho no mundo, o efeito de isolamento só é possível em sociedade. As suas 

relações com o mundo têm sempre por intermediário as suas relações com o Outro, inserindo sua atividade 

em uma permanente comunicação, quer seja a linguagem empregada em/para sua materialidade. Apenas 

em contato com os fenômenos do mundo que o indivíduo se torna sujeito, aprendendo a ser no mundo. “Pela 

sua função este processo é, portanto, um processo de educação” (LEONTIEV, 2004, p. 290 grifo do autor). 

Trabalho e educação são atividades essencialmente humanas, “[...] isso significa que, rigorosamente falando, 

apenas o ser humano trabalha e educa” (SAVIANI, 2007, p. 152).  

Como destaca Leontiev (2004), esse processo de educação assume formas muito distintas: desde a 

etapa de desenvolvimento inicial da sociedade ou do indivíduo como uma simples imitação do meio até uma 

elaborada especialização como o ensino e a educação escolares, composta por diferentes formas, 

organizações e complexos educacionais atuais. “O movimento da história só é, portanto, possível com a 

transmissão, às novas gerações, das aquisições da cultura humana, isto é, com educação” (LEONTIEV, 2004, 

p. 291). 
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Quanto mais rica é a prática sócio-histórica acumulada mais cresce o papel da educação em uma 

sociedade, razão pela qual, como destaca Leontiev (2004), cada nova etapa do desenvolvimento humano, 

cada forma de organização social, requisita transformações, novos objetivos e formas de se compreender a 

educação: muda-se o tempo destinado a educação dos indivíduos, assim como os espaços; criam-se 

estabelecimentos de ensino, a instrução torna-se especializada, desenvolvem-se (novas) ciências 

pedagógicas, etc. A relação entre o progresso histórico e o progresso educacional é, sem risco, diretamente 

determinadas. 

 
Vê-se, pois, que já na origem da instituição educativa ela recebeu o nome de escola. Desde 

a Antigüidade a escola foi-se depurando, complexificando, alargando-se até atingir, na 

contemporaneidade, a condição de forma principal e dominante de educação, convertendo-

se em parâmetro e referência para aferir todas as demais formas de educação (SAVIANI, 

2007, p. 156). 

 

 Na mesma medida que compreende-se as condições materiais da produção (o que e como 

produzem), que determinam quem são os homens é possível compreender, inversamente, qual é o saber, a 

educação, requerida por ela. Aqui nos interessa, embora constitui-se como saber indispensável um estudo 

histórico detalhado sobre os determinismos entre trabalho e educação, entender como a educação escolar 

contemporânea é requerida por um sistema capitalista de acumulação flexível, mais especificamente, quais 

as problemáticas perpassam o ensino de arte e quais medidas poderiam ser tomadas frente a essas 

adversidades. Embora o modelo de acumulação flexível tenha inaugurado um novo sistema de organização 

da produção, não alterando, entretanto, o sistema econômico que já se desenvolvia desde os primórdios da 

maquinaria e das grandes navegações, suas inovações na ordem capital manifestaram-se e disseminaram-

se por meio de todo um conjunto ideológico, cultural que estrutura e retorna na forma de uma hipercultura, 

reiterada pelos treinamentos empresariais, pelas políticas governamentais, pelos aparatos midiáticos, pelos 

valores de mercado, pelos currículos escolares organizados por instituições internacionais, envolvendo todas 

as instâncias da vida privada e da organização social. É considerando as implicações desse sistema de 

produção, que nos perguntamos: qual a formação, a educação escolar e as práticas pedagógicas em arte 

requeridas pela organização hipermoderna do capitalismo? 

 

PENSAR O ENSINO DE ARTE E O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

A obrigatoriedade da arte na Educação Básica apresenta-se, inicialmente, não como uma conquista 

dos educadores brasileiros, mas por implicações ideológicas de arte-educadores norte-americanos, por meio 

de um acordo oficial (MEC-USAID), que reformulou a educação brasileira em 1971, sob a Lei Federal nº 5692 

denominada “Diretrizes e Bases da Educação” (BARBOSA, 1989). As novas diretrizes para educação 

estabeleciam um ensino tecnologicamente orientado, voltado a profissionalização da criança, futura mão-de-

obra para as companhias multinacionais instaladas no país e que durante o regime ditatorial, adquiriram 

grande poder econômico. No currículo de 1971, matérias como filosofia e história foram excluídas, a arte, que 

poderia mostrar alguma abertura aos saberes das ciências humanas, porém, era compreendida e 

empreendida de maneira tecnicista, restrita ao ensino de desenhos geométricos. Nessa época, não existia no 

país cursos de arte-educação nas universidades, apenas cursos para preparar professores para o desenho. 

 Paralelo ao desenho técnico, desenvolvia-se o Movimento Escolinhas de Arte, que desde 1948 

procurava difundir-se pelo país (em 1971 haviam 32 Escolinhas, em sua maioria particulares) que ofereciam 

cursos para crianças, adolescentes, professores e artistas, promulgando a livre-expressão-individual no 

ensino de arte. A Lei federal que tornou obrigatório o ensino de arte, porém, não absorveu os professores 

formados pelas Escolinhas, porque a partir da 5ª série, exigia-se do professor o grau universitário. O governo 

empenhou-se, então, na abertura de novos cursos de licenciatura para preparar professores para a disciplina 

de Educação Artística. Criados a partir de 1973, esses cursos ofereciam uma estrutura curricular básica que 

poderia ser aplicada em todo país e que procurava preparar o professor de arte (capaz de ensinar música, 

teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico) em apenas dois anos. 

 Em estudo realizado por Barbosa em 1983, com 2500 professores de arte de São Paulo, a visão 

epistemológica do ensino de arte predominante era o de desenvolvimento da criatividade – criatividade 

entendida, nas artes visuais, como espontaneidade, autoliberação e originalidade na prática do desenho. 
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A identificação da criatividade como espontaneidade não é surpreendente porque é uma 

compreensão de senso comum da criatividade. Os professores de arte não têm tido a 

oportunidade de estudar as teorias da criatividade ou disciplinas similares nas universidades 

porque estas não são disciplinas determinadas pelo currículo mínimo (BARBOSA, 1989, p. 

171). 

 

 Essa concepção da máxima educacional artística como privilégio da criatividade (enquanto auto-

expressão) é, de certo modo, compreendida, como salienta Barbosa (1989), como uma tendência opositiva 

aos anos de repressão individual da ditadura militar. “Não é totalmente incomum que após regimes políticos 

repressores a ansiedade da autoliberação domine as artes, a arte-educação e os conceitos ligados a eles” 

(BARBOSA, 1989, p. 171). 

 Em 1983, como aponta a pesquisa realizada por Ferraz e Siqueira (1987 apud BARBOSA, 1989) que 

analisava as respostas de 150 professores de arte sobre as fontes de seu ensino, 82,8% tinham os livros 

didáticos como fonte de suas práticas educativas. Uma contradição, como destaca Barbosa (1989), visto que 

os livros didáticos eram reimpressões dos materiais utilizados durante os anos de 1940-50 para o ensino de 

desenho geométrico, modalidade que não resguardava qualquer relação com o desenvolvimento da 

autoliberação – objetivo primário do ensino de arte, como demonstrou a primeira pesquisa. 

 O ensino de arte no Brasil será marcado por uma estranha negociação, parte por falta de 

correspondência entre objetivos e prática real, que implicam em uma aula marcada tanto pelo desenho 

geométrico, as cópias e reproduções pautadas nos métodos, procedimentos da educação tecnicista, quanto 

pelo laissez-faire, pelos temas banais, folhas para colorir exaltados pela segunda esteira de pensamento da 

arte-educação, pautada na livre-expressão. Esse imbróglio, a princípio excludente de seus atores, funciona 

ativamente ainda hoje nas aulas de arte, onde não é incomum uma atividade de cópia técnica ser seguida 

por outra de “desenho livre”. Em ambas (ou no caso particular desse estranho casamento) a fruição, os 

saberes históricos e conceituais, o desenvolvimento intelectual-sensível, a prática artística, etc. elementos 

essenciais de uma aula de arte, encontram-se dispersos, ausentes, atrofiados. 

 Ao encontro dessa atrofia conceitual, a organização do ensino, continua a margem da fundamentação 

teórica-científica já produzida no campo da arte. Os professores deixaram de seguir a cartinha tecnicista do 

período do regime militar, para se adaptarem aos livros didáticos recomendados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que atendem a perspectiva de formação assumidas pelas políticas internacionais que 

priorizam a adaptação do sujeito ao mundo capitalista, em detrimento do conhecimento (SFORNI, 2017). No 

batimento entre trabalho e educação, o regime de acumulação flexível aprofunda as desigualdades de classe, 

deslocando um problema claramente da ordem social, para as dimensões individuais, sob os discursos do 

desenvolvimento de aptidões e competências. É nesse sentido, que o Estado neoliberal e as organizações 

internacionais, por meio da disseminação de políticas educacionais, procuram conformar os sujeitos a esse 

sistema por intermédio da consolidação de uma pedagogia mercadológica (existencialista) alinhada aos ideais 

da acumulação flexível. Se o trabalho pedagógico é uma prática social da/para produção humana, em uma 

sociedade dividida em classes, o poder hegemônico, ou seja, do capital, dedica-se a desenvolver 

subjetividades próprias para a conformação de sua estrutura, movimento de base histórica, desde a revolução 

burguesa. 

 
A predominância desses conteúdos [adaptações, competências cotidianas, etc.] nos livros 

didáticos, principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental, tende a ser bem aceita por 

alguns professores que os consideram úteis para a vida prática em contraposição aos 

conteúdos escolares clássicos cujo valor lhes parece restrito ao ambiente escolar. De fato, a 

tradição do ensino de conceitos científicos de acordo com a lógica formal levou a se 

considerar a sua aprendizagem como verbalismo sem valor, como abstração em si, razão 

pela qual deixá-lo em segundo plano não é sentido como uma perda para a formação dos 

alunos (SFORNI, 2017, p. 83). 

 

A presença e o consequente ensino desses conteúdos desprovidos de cientificidade, próximos a 

elaborações do senso comum, são mais facilmente adotados, porque também não exigem uma formação 

sólida, se aproximam, dessa forma, das novas graduações aligeiradas feitas a distância e/ou frágeis 

teoricamente. Para avançar do enunciado para a prática de um ensino que realmente seja promotor do 

desenvolvimento humano,  
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[...] é necessário combater concepções que enfatizam a escola como espaço de adaptação 

dos sujeitos às demandas imediatas da sociedade, esclarecer a diferença entre 

aprendizagem de conceitos de acordo com a lógica formal e a lógica dialética, contrapor-se 

às políticas de formação de professores que não propiciam sólida formação teórica a esses 

profissionais, bem como lutar por condições objetivas de trabalho nas escolas e nas salas de 

aula que possibilitam sua efetivação (SFORNI, 2017, p. 83-84). 

 

 A retomada educativa ontológica própria do desenvolvimento do psiquismo e da linguagem humana, 

ou seja, a socialização do conhecimento produzido e acumulado historicamente que hominiza o indivíduo 

deve ser o ato de resistência ao imediatismo dos conteúdos em sala de aula. Não basta o desenho de cópia 

ou para colorir, não basta a releitura e nenhum dos clichês já produzidos para se criar – em sua máxima 

característica do trabalho humano - uma aula de arte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: METÁFORAS FORMATIVAS DA ARTE PARA A EDUCAÇÃO 

 

Para Lukács (2009) o que distingue um objeto estético de outro objeto da produção humana, o que o 

caracteriza enquanto obra de arte é o discurso que preconiza (o que diz, como diz e porque diz). Autênticos 

produtos artísticos nascem e atendem a problemáticas profundas da existência humana, e, por isso, a estética 

tem como ponto central de reflexão a própria manifestação artística dos produtos humanos que expressam a 

humanidade e apontam para a humanidade. O esvaziamento do objeto e, por extensão - em nossa busca 

metafórica de caminhos para se pensar a educação escolar - o esvaziamento do ensino em sala de aula, 

falha ao não contribuir com a consciência do indivíduo, ao se abster de propor reflexões centrais sobre a 

própria existência humana, não apresentando formas alternativas e críticas de enfrentamento ao estabilizado. 

Aqui nos interrogamos: O que diz, como diz e porque diz a educação? O que está sendo dito, como está 

sendo dito e porque está sendo dito os conteúdos atuais de arte? Se a aula pode ser uma obra, que arte é 

essa que está sendo produzida nas escolas? 

Podemos tomar da crítica de Lukács (2009) a visão estética subjetivista burguesa, um norte 

questionador aos achismos desprovidos de cientificidade que povoam os livros didáticos e as práticas 

pedagógicas. Da mesma forma que o filósofo afirma que o produto humano não deve ser caraterizado como 

Arte aproximando-se de juízos de gosto, os conteúdos escolares não devem ser abordados como tal, 

aproximando-se do senso comum, contaminados por interferências políticas-pessoais. Arte é o que cumpre 

o papel de objeto de Arte, ou seja, que atende a sua função social, que é apontar respostas para indagações 

profundas humanas e, assim, também deveria ser o propósito da educação escolar: proporcionar ao sujeito 

contato com o conhecimento historicamente acumulado para que compreenda sua realidade objetiva e possa 

confrontá-la criticamente, sanando suas dúvidas e colocando novas questões ao mesmo tempo. 

Em direção metafórica-comparativa, somos capazes de envolver a problemática da estética, que inclui 

a compreensão das categorias da realidade, com o movimento dialético entre concreto e abstrato no processo 

de ensino e aprendizagem. Categorias da realidade são, segundo Lukács (2009) a partir da obra marxiana, 

porções da realidade, não são produtos da imaginação ou do pensamento, as categorias existem em sua 

realidade objetiva. A realidade é um conjunto de relações, contradições, acasos dos quais nos aproximamos 

de formas diversas, por meios diversos.  Parcelas da realidade são as categorias.  Uma realidade imediata, 

única, empírica caracteriza a singularidade. Em direção à realidade em seu conjunto, em todas as suas 

dimensões, de modo que só é conhecida por meio do esforço intelectual, temos a universalidade. A passagem 

da categoria da singularidade para a universalidade se daria por meio da categoria da particularidade. Quando 

se questiona e responde os fatores do imediato, o sujeito começa a ultrapassar a dimensão da singularidade 

para atingir a universalidade, da mesma forma, quando o sujeito começa a diferenciar, a distinguir, ele faz o 

caminho inverso, do universal para o singular. A particularidade seria, portanto, a ponte entre a singularidade 

e a universalidade e, justamente, onde se situaria a autêntica obra de arte. 

No processo educativo, esse movimento dialético tem como ponto de partida e de chegada o concreto, 

os fenômenos da realidade objetiva, aparecendo de modo distinto em cada um dos pontos. No ponto de 

partida é captada pela percepção imediata, mas como a realidade é síntese de múltiplas determinações ela 

só pode ser compreendida por meio de abstrações, de conceitos. “Os conceitos são, portanto, mediadores 

entre o concreto imediato (ponto de partida) e o concreto pensado (ponto de chegada)” (SFORNI, 2017, p. 

86). O pensamento avança da singularidade e caminha para abstração. Formada essa abstração, outro 
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movimento do pensamento torna-se possível: “partindo da abstração inicial se desenvolve toda a 

multiplicidade concreta do fenômeno” (ILIENKOV, 2006, p. 173 apud SFORNI, 2017, p.86), processo 

denominado de ascensão do abstrato ao concreto. Nesse processo, a síntese ganha destaque por meio da 

inferência do singular (concreto) ao universal (abstrato). O concreto aparece, então, não mais como uma 

somatória de fatos isolados, mas como um saber sobre os fenômenos em seu conjunto único.  

 
Davidov (1988) afirma que, embora os processos de redução (do concreto ao abstrato por 

meio da análise) e ascensão (do abstrato ao concreto por meio da síntese) encontrem-se 

unidos, o movimento que expressa o pensamento teórico é o processo de ascensão do 

abstrato ao concreto. O processo de redução é apenas um meio subordinado, um meio 

necessário para alcançar essa que é a finalidade do pensamento: compreender os 

fenômenos da realidade objetiva (SFORNI, 2017, p. 86-87). 

 

A Arte se insere na categoria da particularidade como uma forma de responder a problemática 

ontológica. O modo particular de reflexão, de explicação da realidade e de apontar perspectivas para o futuro 

do homem é à função dos objetos de arte.  A obra de arte é uma forma singular (o modo único de reflexão 

sobre a condição humana, o que diz, da maneira como diz) do artista manifestar o universal. É desse modo 

que a particularidade situa a obra de arte. Assim como a arte se insere como um objeto mediador da realidade 

pela categoria da particularidade, é nuclear para se pensar o ensino dos conteúdos a “[...] compreensão do 

conceito como um instrumento mediador da relação dos seres humanos com a realidade” (SFORNI, 2017, p. 

89). O conceito é uma síntese da atividade humana na busca de compreensão dos fenômenos da realidade 

objetiva. “Ao nos apropriarmos de um conceito nos apropriamos de uma abstração que permite a interação 

com vários aspectos da realidade” (SFORNI, 2017, p. 90-91). O conceito, em relação análoga ao entremeio 

da obra de arte, que se faz como uma ponte onde cada extremidade pergunta e responde ao mesmo tempo, 

se interpõe entre o sujeito e os fenômenos, propiciando inferências dos fenômenos para além de suas 

manifestações empíricas imediatas.  

A razão de existir da obra é o que a particulariza, o que ela diz, como ela diz, porque ela diz e o que 

ela aponta para nós em direção ao universal, do indivíduo para o social. O conceito, movimenta o abstrato e 

o concreto. Apropriar-se de um conceito é o mesmo que “pensar com” ele, “isso significa que o conceito 

provoca transformações no conteúdo e na forma de pensar o mundo” (SFORNI, 2017, p.91). Arte e estética, 

ou sua existência na forma de arte-educação, tem muito em comum, para além dos ramos de estudo da 

filosofia. Como produtos humanos, historicamente produzidos e essencialmente transgressores, devem 

combater o esvaziamento do conhecimento e a consolidação de um projeto reacionário de educação, que 

legitima as desigualdades, a dominação e contraria o movimento de libertação da humanidade para preservar 

a ordem exploratória capitalista.  
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RESUMO  
  

O estudo apresenta como tema: A Docência e as Contribuições das Metodologias Ativas em Sala de Aula, considerando 

que as Universidades de Educação Superior buscam o melhor desempenho institucional, investindo em estratégias para 

promover a aprendizagem, dessa maneira, buscam oportunizar capacitações aos docentes promovendo experiências em 

Metodologias ativas. Os docentes aprendem a trabalhar com diferentes práticas, utilizam diferentes recursos tecnológicos, 

tais procedimentos primam por melhorar as atividades acadêmicas, proporcionando aulas dinâmicas, também o 

compartilhamento de experiências entre gestores e professores contribuindo com a formação docente, melhorando a 

gestão da aprendizagem em sala de aula. O estudo tem como problemática de pesquisa: Quais as contribuições na 

formação docente, proporcionadas pelas metodologias ativas em sala de aula? O objetivo geral: Investigar a docência e 

a contribuição das metodologias ativas como novas práticas em sala de aula. Os resultados percebidos frente às 

metodologias ativas mostraram-se positivos pois contribuem na construção de experiências significativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Docência; Metodologias Ativas; Aprendizagem, Ensino 

  

INTRODUÇÃO  
 

O tema de pesquisa é referente a temática que se volta para a Docência e as Contribuições das Metodologias 

Ativas em Sala de Aula, considerando que as Universidades de Educação Superior buscam qualidade, visando o melhor 

desempenho institucional, sendo assim, muitas investem em estratégias para promover a aprendizagem, dessa maneira 

buscam oportunizar capacitações aos docentes ampliando conhecimentos e experiências em Metodologias Ativas 

incorporadas em sala de aula.  

É de consenso, nas diferentes literaturas pesquisadas, a importância de transformações e da passagem de 

uma educação tradicional para uma educação inovadora, disruptiva de quebra de paradigmas, tendo em vista que cenário 

atual exige mudanças, reinvenções, ressignificações e inovações nas práticas de ensino diante dos desafios impostos 

pela sociedade contemporânea diante das transformações ao longo dos últimos anos.  

O estudo tem como problemática de pesquisa: Quais as contribuições na formação docente, proporcionadas 

pelas metodologias ativas em sala de aula? Tendo como objetivo geral: Investigar a docência e a contribuição das 

metodologias ativas como novas práticas em sala de aula. Objetivos específicos: conceituar sobre mudanças na formação 

docente e as novas práticas, investigar a contribuição das metodologias ativas, analisar a integração de práticas através 

das metodologias ativas que estimulam o conhecimento no intuito de aproximar teoria e prática a partir da vivência de 

atividades em diferentes contextos. As palavras chaves da pesquisa ficam entorno da Docência; Metodologias Ativas; 

Aprendizagem. 

Dessa maneira, ao voltar o olhar para a docência percebe-se que os docentes aprendem a trabalhar com 

diferentes práticas, também utilizam diferentes recursos tecnológicos, tais procedimentos primam por melhorar as 

atividades acadêmicas dos cursos promovendo aulas mais dinâmicas, proporcionando a troca de experiências entre 

gestores, diretores, coordenadores e professores contribuindo com a formação docente, melhorando a gestão da 

aprendizagem em sala de aula junto aos discentes.  

O processo de ensinar e aprender também vêm sendo considerado a partir de novos pressupostos, já que, 

assim como as constantes transformações em diferentes âmbitos de nossa vida, a tecnologia veio para ficar e para 

transformar as práticas tornando mais atraente ao discente. Dessa maneira as metodologias precisam acompanhar os 

objetivos pretendidos no desenvolvimento de competência que os alunos sejam proativos, precisamos adotar 

metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões 
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e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes para que sejam criativos, precisam experimentar inúmeras 

novas possibilidades de mostrar sua iniciativa.  

O advento da informatização provocou transformações na maneira como interagimos, como nos relacionamos 

com o mundo alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais, não seria diferente para a educação 

também apresenta ressignificações, principalmente com a utilização das metodologias ativas de aprendizagem. 

Desse modo, depois de anos de ensino tradicional estagnado, presenciamos investimentos na maneira de 

aprendizado que têm gerado vários impactos positivos, nos discentes, mas também para os docentes que resinificam 

suas práticas tendo contato com novas experiências 

Sendo assim, ficam aqui evidências da importância das metodologias ativas e como elas funcionam, 

demonstrando também suas consequências que contribuem para a evolução da instituição de Ensino Superior. 

Acompanhe! 

 

2 FORMAÇÃO DA DOCÊNCIA UNIVERSITARIA: DA PERSPECTIVA INDIVIDUAL AO ESPAÇO 

INSTITUCIONAL 

 

Quando se assume que a perspectiva da docência se estrutura sobre saberes próprios, intrínsecos à sua 

natureza e a seus objetivos, reconhecemos uma condição profissional para atividade do professor. A discussão que nos 

mobiliza, na reflexão analítica dos saberes docentes, é identificar a natureza desses saberes e em que medida aqueles   

ligados à dimensão pedagógica são fundamentais para a estruturação profissional do professor, devendo constituir 

constructo de sua formação inicial e/ou continuada. 

Cabe registrar que esse esforço tem, principalmente, um caráter acadêmico, que nos permite identificar as 

matrizes da formação que queremos incluir na docência. Essa direção pode facilitar a configuração dos campos teóricos 

que necessariamente precisam estruturar a formação. Entretanto, na prática dos professores, sempre entendida na sua 

imbricação cultural e política, os saberes se misturam num amálgama, que reflete a complexidade do ato pedagógico. 

O fato de identificar o papel das ciências da educação na formação dos professores não significa a 

reivindicação de um processo que faça a dicotomização disciplinar. Essa condição reafirma, principalmente, a intenção 

de compreender esse campo na interface dos conhecimentos e das experiências que constituem o saber docente, na 

perspectiva de fortalecer a capacidade de reflexão do professor, enquanto um profissional capaz de trabalhar com os 

argumentos de racionalidade, próprios de ser em consciência de seus projetos e ações. 

Nos últimos anos, identificamos no cenário educacional difundido entre os professores a falta de interesse no 

ensino por parte dos alunos e consequentemente a comprometendo a aprendizagem, os alunos perdem o interesse, que 

talvez se configure por conta de métodos tradicionais que ainda são praticados.  

A educação está em transição repensando seus modelos, pois os métodos tradicionais de ensino e 

aprendizagem não conseguem atender necessidades de formação que o mercado exige com isso torna-se importante:  

aprendizagem mais significativa e contextualizada, o desenvolvimento de metodologias efetivas de formação de 

competências para a vida profissional e pessoal; e também uma visão mais transdisciplinar do conhecimento.  

Nos dias atuais os diferentes usos dessas mídias e tecnologias criam um tipo de aluno que necessita de um 

novo professor. As tecnologias são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem, seja em espaço 

físico ou virtual. 

A docência como uma atividade complexa, exige tanto uma preparação cuidadosa como singulares condições 

de exercício, o que pode distingui-la de algumas outras profissões. Ou seja, ser professor não é tarefa para neófitos, pois 

a multiplicidade de saberes e conhecimentos que estão em jogo na sua formação, exigem uma dimensão de totalidade, 

que se distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas outras profissões, na organização taylorista do mundo 

do trabalho. Nessa perspectiva, perde-se a compreensão das relações entre as múltiplas dimensões e o objeto de estudo 
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e do trabalho se fraciona. Se esse modelo serve para algumas profissões distancia-se, certamente, da docência e das 

atividades profissionais dos educadores, pois a complexidade da docência não abre mão da dimensão da totalidade: 

Mesmo que seja factível a dedicação um determinado campo de conhecimento, o exercício da docência exige múltiplos 

saberes que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações. A ciência pedagógica situa-se nesse contexto 

e só com essa perspectiva contribui para formação dos professores. 

 

2.1 OS SABERES DOCENTES  
 

 A literatura pedagógica atual introduziu o termo saberes para caracterizar os pensamentos, as ideias, os juízos, 

os discursos e os argumentos que obedecem a certas exigências de racionalidade (TARDIF, 2002, p. 199). Para o autor, 

há racionalidade quando há consciência do ato exercido, isto é, quando o sujeito é capaz de justificar a sua ação por meio 

de razões, procedimentos ou discursos. Nesse sentido, a ideia de exigência de racionalidade não é normativa, pois ela 

não determina conteúdos racionais, mas se limita a colocar em evidência uma capacidade formal (TARDIF, 2002, p. 199). 

Coerentes com essa condição, as justificativas das ações dos professores, muitas vezes, têm raízes numa dimensão 

subjetiva ou histórica, nem sempre fruto de conhecimentos cientificamente validados pelas estratégias acadêmicas. 

Entretanto, precisam ser analisadas as justificativas à luz das racionalidades que as caracterizam no exercício da 

docência. Reconhece-se, assim, que os saberes são heterogêneos construídos a partir de múltiplas origens. 

      Segundo TARDIF (2010), os saberes docentes envolvem questões de ordem pessoal; tem abrangência 

social; surgem e se desenvolvem dentro de uma temporalidade; apresentam-se com características culturais e 

heterogenias; e são amplamente personalizados e situados na pessoa do professor. 

 

2.2 METODOLOGIAS ATIVAS  

 

As metodologias ativas precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam 

proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em 

que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam 

criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa.  

 As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de 

integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. Teóricos, enfatizam, há muito tempo, a 

importância de superar a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e 

dialogando com ele. 

Ao articular das etapas individuais e grupais com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar. Nas 

metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os 

alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma antecipada, durante o curso.  

Segundo Machado (2017) o ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também precisa ser 

redesenhado dentro dessa nova concepção mais ativa, mais centrada no aluno. As salas de aula podem ser mais 

multifuncionais, que combinem facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais. Os ambientes precisam estar 

conectados em redes sem fio, para uso de tecnologias móveis, o que implica ter uma banda larga que suporte conexões 

simultâneas necessárias. 

Com as metodologias ativas surgem também um novo modelo de sala de aula muito atual, no ensino superior 

brasileiro, as salas de aulas “invertidas” (flipped classroom) propõem um novo modelo, em que os alunos através das 

plataformas possuem acesso ao material antes do encontro com o professor. 

 

METODOLOGIA  
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Pesquisa de caráter qualitativa, descritiva, sendo desenhada através de bibliografias que contribuem com os 

estudos das metodologias ativas e com a formação docente. 

Para o presente estudo, como objeto de pesquisa, será investigado os métodos, práticos, utilizados pelos 

docentes, analisando os processos adotados nas aulas sem que o ano letivo ficasse completamente comprometido. Com 

relação ao delineamento da pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, com método indutivo.  

Quanto aos sujeitos entrevistados a pesquisa foi realizada com um grupo de professores que trabalham com 

metodologias ativas. 

Os dados foram coletados em encontros com professores através do google meet como recurso para 

entrevista. Instrumento: Entrevista e observação. 

Quanto ao local e período de realização da pesquisa foi desenvolvida com dois professores do curso de 

Sistemas de Informação entre maio até novembro de 2020. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  

  
Segue a descrição das atividades relatadas pelos docentes com uso de metodologias ativas e recursos 

tecnológicos, que como resultados desse trabalho foram analisadas três atividades desenvolvidas pelos professores A, 

B, C, docentes do curso de Sistemas de Informação, que envolveram parcialmente outros componentes curriculares além 

dos aqui apresentados: 

● Título Para Atividade De Aprendizagem: Marketing Digital: Produção De Conteúdo Relevante Para O Meio 

Digital 

A professora A descreve a seguinte atividade utilizando metodologias ativas: 

O componente curricular é o de “MÍDIAS DIGITAIS”, tendo em vista que as atividades requerem interação, 

construção e compartilhamento de conhecimentos a parte teórica foi apresentada através de dois vídeos curtos no Moodle 

e uma unidade acadêmica para serem assistidos em semanas anteriores, fora e antes da aula. 

A teoria foi discutida através da dinâmica explosão de ideias em que foi utilizada a ferramenta JAMBOARD do 

Google Education, no intuito de fixar os conceitos referentes ao marketing digital e logo em seguida foi realizado o 

desenvolvimento de uma mídia digital de divulgação, cada aluno em sua área específica escolhendo o produto, utilizando 

o canvas, para o desenvolvimento do designer gráfico, logo em seguida, publicado na Fanpage de Mídias Digitais.  

As práticas foram realizadas de forma compartilhadas em um único espaço e em uma única conta para 

contribuição e interação dos participantes logados, com utilização de recursos tecnológicos, aplicativos, para a produção 

de conteúdos relevantes para publicação nas mídias digitais sem guiar o aluno, apenas mediando.  

Objetivo da Aprendizagem (Ação Prática Do Estudante) 

Objetivo é o de integrar multimeios na construção do conhecimento produzindo conteúdo relevante para o meio 

digital trabalhando com imagem, trabalhando de forma colaborativa compartilhando a produção na rede social. 

Antes da Aula: 

Dois vídeos um sobre marketing digital e outro sobre conteúdo relevante; 

Uma unidade acadêmica sobre marketing digital; 

Breve apresentação dos aplicativos online para orientar a atividade prática. 

Prática em Aula  

Discussão dos conceitos – explosão de ideias para melhor compreensão utilizando a ferramenta JAMBOARD 

do Google Education, compartilhado com todos os alunos em que cada dupla contribui com suas postagens referentes 

ao marketing digital. 
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Na prática o aluno acessou o CANVAS online e de forma colaborativa em uma única conta, cada dupla com 

sua criação, de forma compartilhada podendo sugerir mudanças nas visualizações dos trabalhos dos demais colegas 

incluíram imagens, fundos, cores, formas, letras, desenvolvendo uma publicação em sua área de forma relevante. 

 

● Título Da Atividade: Corrida Espacial: Gamificação E O Uso De Ferramentas Tecnológicas Digitais De 

Uso Pedagógico  

Componente Curricular:  Acessibilidade e Projeto integrador 

O desafio proposto para atividade parte do princípio de que A URCAMP vem se destacando na região por suas 

inovações metodológicas e curriculares, ganhando cada vez mais visibilidade e se tornando referência na sua região. 

Tendo como atividade desenvolver uma oficina virtual de metodologias ativas para os alunos da Universidade Ana Terra. 

Durante o período das aulas remotas devido à pandemia causada pela COVID-19, totalizando 3 horas de atividades 

síncronas, com a possibilidade de disponibilizar material previamente. 

Sendo assim, foi elaborada uma oficina que consta de uma corrida espacial, além da utilização de recursos 

tecnológicos digitais on-line, trabalhando com gamificação, trilhas de conhecimento básico, médio e avançado. As 

competências desenvolvidas são de liderança, engajamento e espírito de grupo. 

A primeira atividade é a de conhecer tais ferramentas através de materiais disponibilizados para conhecimento 

prévio. A oficina com duração de duas horas com ferramentas recursos digitais on-line acessíveis, uma hora de 

gamificação através de trilhas criadas no socrative em grupos de 5 pessoas, sendo 3 grupos em um total de 15 pessoas. 

Nome dos integrantes do grupo: Professor A e B 

Objetivos de Aprendizagem: 

Objetivo Geral:  

● Corrida Espacial: Gamificação e o uso de ferramentas tecnológicas digitais de uso Pedagógico 

● Identificar as ferramentas de uso pedagógico assertivo 

● Apresentar recursos tecnológicos digitais gratuitos on-line acessíveis 

● Ensinar como trabalhar com recursos tecnológicos digitais gratuitos on-line 

Estratégias: 

● Para cumprir com o primeiro objetivo: Identificar as ferramentas de uso pedagógico assertivo 

Criação de uma sala virtual google classroom para postar material com 10 dias de antecedência para aplicação 

da sala de aula invertida: 1 vídeo gravado pelo docente com os principais conceitos, demonstração de telas, vídeos 

explicativos gravados no Power Point, convertidos em vídeo e 2 textos de 6 páginas com uma linguagem dialógica.  

 Para cumprir com o objetivo dois: Apresentar recursos tecnológicos digitais gratuitos on-line com os 15 alunos 

(2 horas). 

Uso do Padlet para interação e apresentação dos alunos,  abrir podcast on-line, Gravação de telas e de vídeos 

no Power Point, Demonstrar a criação de vídeos no próprio Windows criando histórias em quadrinhos inserindo os 

podcasts, vídeos do Power Point. 

Atividade: Escolher uma das ferramentas tecnológicas digitais online acessíveis, desenvolver um produto 

(painel interativo, podcast, apresentação narrada ou vídeo no Editor de vídeos do Windows). 

Corrida Espacial: Gamificação e o uso de ferramentas tecnológicas digitais de uso Pedagógico - Uso do 

Socrative para testar aprendizagem (1 hora). 

Trabalhar com Gamificação, criar trilhas de aprendizagem em três níveis, Básico, Médio e Avançado. 

Dividir a turma em grupos de 5 participantes, sendo 1 o piloto da aeronave, o grupo escolhe a aeronave e 

compete entre os 3 grupos, serão 10 questões, objetivas de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, contendo três níveis 

(básico, médio, avançado), com questões e opções embaralhadas, vencerá o grupo de maior assertividade. 
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● Habilidades Socioemocionais: Projeto Integrador De Ambientes Imersivos Inovadores e Internet das 

Coisas 

Visa apresentar as contribuições de competências e habilidades socioemocionais no projeto integrador de 

Interface Humano Computador e Internet das coisas do Curso de Sistemas de Informação de maneira que esses além de 

melhorarem o convívio em sala de aula e futuramente nas relações de trabalho, fazendo com que o aluno perceba as 

transformações ocorridas na sociedade, a importância das questões socioemocionais de como o ser humano se insere 

no mundo e se relaciona com seus elementos trazendo suas necessidades sociais que, dessa forma, provocam 

mudanças. Desenvolver no aluno percepções sensíveis de leituras de expressões faciais, de movimento do corpo e de 

comportamento, com relação a  postura, a escuta, o olhar, despertando o sensível, contribuindo na melhoria da afetividade 

do professor, alunos e entre colegas além de fazer com que os alunos percebam as necessidades do outro contribuindo 

também para o desenvolvimento de sistemas que se preocupam com o bem estar do usuário estabelecendo uma relação 

mais agradável de comunicação através da interação em interfaces mais amigáveis para com o mundo de modo a 

considerar e contemplar as dimensões do ser humano. 

Componentes Curriculares Envolvidos: Interação Socioemocional em Sistemas de Informação no Projeto 

Integrador de Ambientes Imersivos Virtuais e Internet Das Coisas 

 Problema: Como desenvolver competências e habilidades socioemocionais nas relações entre docente, 

discentes, utilizando metodologias ativas contribuindo também no desenvolvimento de sistemas de maneira que o usuário 

tenha uma interação agradável? 

Objetivo Geral: Estimular no aluno competências e habilidades socioemocionais através da autoconsciência, 

autogestão, consciência social, habilidades relacionais, tomada de decisão, estimulando percepções sensíveis de leituras 

de expressões faciais, de movimento e de comportamento, com relação aos sentidos humanos, despertando a sensível, 

contribuindo na melhoria da afetividade entre docente, discentes no desenvolvimento de sistemas de maneira que o 

usuário tenha uma interação agradável 

Objetivos Específicos: 

- Compreender os aspectos das necessidades socioemocionais humanas; 

- Perceber impressões e expressões dos sentidos humanos com o olhar no outro; 

- Desenvolver sistemas e protótipos com interações mais agradáveis pautados nos sentidos humanos e nos 

aspectos socioemocionais fazendo com que a experiência do usuário seja mais prazerosa. 

Metodologia/ Atividades  

Aula 1 –   Dinâmica das Emoções: COMO ESTOU ME SENTINDO HOJE? 

Aula 2 –   Dinâmica: COMO EU PERCEBO O OUTRO? 

Aula 3 -  Conhecer sobre:  A Interação Social, Emocional, Interface amigáveis, Emoções e Agentes, pautados em 

conceitos 

Aula 4 - EXPRESSÕES FACIAIS 

Aula 5 - Perceber Questões Socioemocionais 

Aula 6 – Estudar todos os conceitos anteriormente e em aula apresentar os protótipos aos colegas novamente para análise 

se atualizações considerando semiótica e interface amigável. 

Aula 7 - PASSEIOS VIRTUAIS em links de museus virtuais 

 

● Recursos Tecnológicos Acessíveis 

O presente trabalho visa apresentar as contribuições de se trabalhar com recursos tecnológicos acessíveis que 

envolveram os Componentes Curriculares de Projeto Integrador  e o componente curricular de  Acessibilidade da 
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Informação do Curso de Sistemas de Informação no intuito de proporcionar conhecimento e possibilidades de ultrapassar 

alguns obstáculos existentes, contribuindo com pessoas com deficiência, melhorando a qualidade de ensino aos nossos 

alunos  sensibilizando com relação aos tipos de deficiências, garantindo o direito de aprendizagem de cada cidadão. 

Deste torna-se importante dar conhecimento aos docentes que atuam com esses discentes incorporando alternativas 

para superar barreiras com relação ao usuário e à tecnologia, favorecendo o alcance qualificando as oportunidades de 

interação e comunicação dos indivíduos.  

Problemática: Sendo assim, a problemática é de criar recursos acessíveis para pessoas com deficiência?  

Objetivo geral: Dar conhecimento com relação aos recursos digitais acessíveis. 

Objetivos específicos são:  

● Investigar conceituando recursos tecnológicos digitais acessíveis,  

● Descrever alguns recursos tecnológicos acessíveis,  

● Analisar e criar soluções acessíveis 

Como resultados, acredita-se que ao elencar tais recursos ou ao criar soluções acessíveis há uma contribuição 

considerando que existem inúmeros sistemas, bem como recursos acessíveis disponíveis demonstrando nosso 

compromisso com a inclusão digital e social. Trabalhamos conceitos que envolvem as leis de acessibilidade utilizamos o 

painel digital, recursos tecnológicos acessíveis em sistemas operacionais cada dupla escolheu um recurso para ensinar 

a utilização e apresentar on-line, recursos tecnológicos em aplicativos, pacote office cada aluno trouxe um recurso para 

demonstrar, pesquisar e apresentar. Conhecer diferentes sistemas acessíveis através da pesquisa e inserção no painel 

interativo digital, trabalhamos como inserir acessibilidade em páginas web que desenvolvemos páginas com no mínimo 

um recurso acessível, Educação Inclusiva aprendemos como criar um áudio descrição, incluir legendas nos mais divers 

utilitários, conceituamos tecnologias assistivas e desenvolvemos de um recurso acessível.  

Educação Inclusiva ensinamos como criar um áudio descrição, incluir legendas nos mais divers utilitários, 

conceituamos tecnologias assistivas e desenvolvemos de um recurso acessível. Como resultados: Escrita de resumo 

expandido para o CONGREGA, desenvolvimento de sites, aplicativos, ideias acessíveis, sensibilização com relação às 

pessoas com deficiência voltando o olhar para inclusão de recursos de audiodescrição e legendas. Concluímos que as 

práticas de interação envolveram os discentes com relação aos recursos tecnológicos inclusivos e a Acessibilidade.  

A tecnologia na educação inclusiva pode contribuir para um melhor aprendizado. Evidenciou-se que aos 

recursos tecnológicos, na educação, inclusive no ensino superior é uma realidade certamente mais presente na vida das 

pessoas com deficiência. Com relação as páginas Web ainda existe 1% que cumprem com todos requisites de avalição 

para páginas inclusivas. Como resultados da pesquisa, acredita-se que ao elencar tais recursos há uma contribuição para 

sensibilização tanto para docentes como para discentes. Fica o registro de que existem inúmeros sistemas, bem como 

recursos acessíveis disponíveis demonstrando compromisso com a inclusão digital e social. 

Com relação a atividade de Aprendizagem: Marketing Digital: Produção de Conteúdo Relevante Para o Meio 

Digital, item 5.1 a professora A além de usar as metodologias ativas, como a ferramenta JAMBOARD para interação dos 

alunos, utilização de um aplicativo online, para produção de conteúdo mesma oportunizou que seus alunos contribuíssem 

uns com os outros em seus trabalhos, de maneira compartilhada promovendo a interação entre eles. Com a utilização 

dos materiais no ambiente virtual, leituras prévias e a solução de situações problema em sala de aula. 
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Como finalidade as metodologias ativas constituem em desenvolver o processo de ensino e aprendizagem 

com o foco no desenvolvimento da autonomia do aprendiz.  A utilização da aplicação em cursos de graduação, geralmente 

são pautadas no desenvolvimento de competências e habilidades identificando, descrevendo solucionando situações 

problemas que ocorrem no dia a dia da prática profissional em diferentes áreas do conhecimento, propondo soluções que 

abrem um leque de possibilidades. 

 

No ítem entitulado: Corrida Espacial: Gamificação E O Uso De Ferramentas Tecnológicas Digitais De Uso Pedagógico  

Trabalhou-se com metodologias ativas, sala de aula invertida, em que o professor A, disponibilizou todo o 

material previamente, significativo e de interesse dos acadêmicos, com o uso de infográficos, vídeos, animações no intuito 

de tornar instigante. 

Segundo estudos de Machado (2017) a expressão “aprendizagem ativa” pode ser entendida também como 

aprendizagem significativa, exigindo da educação a formação de profissionais com perfil crítico-reflexivo e capazes de 

trabalhar em equipe, tendo a metodologia como instrumento de transformação.  

A prática dos professores compondo características do conteúdo combinando de forma adequada ao recurso, 

através de atividades que proporcionem um movimento ativo e positivo do estudante, de forma a se obter uma 

aprendizagem significativa, construída e colaborativa. 

Podemos observar no item 5.2, que os alunos conseguiram relacionar os conhecimentos adquiridos com as 

práticas educacionais concretas através da produção de vídeos envolvendo os recursos tecnológicos ensinados, assim 

poderão testar seus conhecimentos através de trilha disponíveis no socrative aprendendo também a manipular aplicativo. 

O trabalho foi desenvolvido a partir da lógica do protagonismo do aluno trabalhando o poder de decisão, com 

vistas a desenvolver a autonomia; abordagem de algumas das habilidades tais como exercitar a colaboração, o raciocínio 

lógico, a comunicação, o manuseio das tecnologias digitais, o controle do tempo para cada tarefa, logo após a troca, 

através da interação entre os grupos e apresentação dos trabalhos. 

Sendo assim, segundo autor Machado (2017) As metodologias ativas buscam promover abordagem centrada 

no aluno com recursos que atendam às necessidades dos alunos de programas, técnicas, horários flexíveis, respeitando 

o ritmo individual de trabalho, de assimilação do conhecimento, respeitando a atividade grupal, com tarefas e técnicas 

diversificadas. 

Habilidades Socioemocionais: Projeto Integrador de Ambientes Imersivos Inovadores e Internet das Coisas 

Com relação as atividades desenvolvidas nos componentes curriculares Projeto Integrador  do módulo 

Ambientes imersivos inovadores e Internet das coisas, foram várias atividades utilizando sala de aula invertida, 

metodologias ativas, desenvolvimento de solução de problemas, trabalhando com competências socioemocionais.  

Sendo assim segundo Machado (2017), descreve que segundo autores que lidam com as metodologias ativas 

de aprendizagem, envolve aprendizado, inserindo habilidades, competências e  reflexões que as avaliações tradicionais 

não conseguem atingir. 

Sendo assim, foram utilizadas duas excelentes metodologias ativas de aprendizagem: O PBL (Project Based 

Learning - Aprendizagem Baseada em Projetos) e o CAV (Ciclo de Aprendizagem Vivencial). No PBL, foram adotadas 

técnicas e práticas onde o aluno se torna protagonista de seu aprendizado descritas em webfólio como significativas. Aqui 

entra um senso de responsabilidade, colaboração, empatia e ética. (MACHADO, 2017, p. 54). 

 

No item intitulado: Recursos Tecnológicos Acessíveis 

O trabalho desenvolvido, sobre a acessibilidade realizou seus objetivos propostos no intuito de apresentar as 

contribuições de se trabalhar com recursos tecnológicos acessíveis que envolveram os Componentes Curriculares de 

Projeto Integrador  e o componente curricular de  Acessibilidade da Informação do Curso de Sistemas de Informação na 
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intenção de proporcionar conhecimento e possibilidades de ultrapassar alguns obstáculos existentes, contribuindo com 

pessoas com deficiência, melhorando a qualidade de ensino aos nossos alunos  sensibilizando com relação aos tipos de 

deficiências, garantindo o direito de aprendizagem de cada cidadão.  

Com relação as metodologias ativas foram desenvolvidas práticas para trabalhar com  conceitos que envolvem 

as leis de acessibilidade utilizamos o painel digital, estudo de materiais anterior a aula, utilização de recursos tecnológicos 

acessíveis em sistemas operacionais, como práticas, em dupla em que  cada grupo escolheu um recurso para ensinar a 

utilização e apresentar on-line, demonstrando o protagonismo do aluno, também foram utilizados recursos tecnológicos 

em aplicativos, em outra etapa foi estudado o pacote office para escolha de um recurso acessível em que cada aluno 

trouxe um recurso para demonstrar, pesquisar e apresentar.  

Utilização e inserção do painel interativo digital, trabalhamos como inserir acessibilidade em páginas web 

que desenvolvemos páginas com no mínimo um recurso acessível. Como resultados a prática de criação da 

áudiodescrição, inclusão de legendas. 

Um dos principais resultados das metodologias ativas e das práticas descritas foi a sensibilização com relação 

às pessoas com deficiência voltando o olhar para inclusão de recursos de audiodescrição e legendas.  

Com as metodologias ativas surge a sala de aula invertida em que ideia é que o aluno absorva o conteúdo 

através do meio virtual e ao chegar em aula, esteja ciente do assunto a ser desenvolvido. Dessa forma, se torna o local 

de interação professor-aluno, para eliminar dúvidas e construir atividades em grupo, por exemplo. 

O nome sala de aula invertida, além de os alunos consumirem conteúdo através do ensino online, os mesmos 

utilizam a sala de aula física para fazer exercícios, provas e trabalhos em grupo caracterizam Flipped classroom  ou seja 

sala de aula invertida (MACHADO, 2017). 

Deste torna-se importante dar conhecimento aos docentes que atuam com esses discentes incorporando 

alternativas para superar barreiras com relação ao usuário e à tecnologia, favorecendo o alcance qualificando as 

oportunidades de interação e comunicação dos indivíduos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Finalizando, os resultados da percepção dos alunos frente às metodologias ativas mostraram-se positivos pois 

essas contribuem para a prática reflexiva no ofício docente e para a construção de experiências significativas em um 

contexto inovador de transformação na Educação tornando mais atraente ao estudante. As porcentagens de acertos ou 

de compreensão dos conceitos aumentam após a utilização, evidenciando melhora no desenvolvimento da prática e 

contribuindo no desenvolvimento de conhecimento através da interação e do compartilhamento. 

Ao voltar a problemática das contribuições na formação docente, proporcionadas pelas metodologias ativas 

em sala de aula, fica constatado que os alunos aprendem muito mais, estudando material antecipadamente e colocando 

em prática em sala de aula. 

Dessa maneira, ao voltar o olhar para a docência percebe-se que os docentes aprendem a trabalhar com 

diferentes práticas, também utilizam diferentes recursos tecnológicos, tais procedimentos primam por melhorar as 

atividades acadêmicas dos cursos promovendo aulas mais dinâmicas, proporcionando a troca de experiências entre 

gestores, diretores, coordenadores e professores contribuindo com a formação docente, melhorando a gestão da 

aprendizagem em sala de aula junto aos discentes.  

Com relação aos objetivos específicos ao conceituar sobre mudanças na formação docente e as novas práticas 

concluiu-se que o processo de ensinar e aprender também vêm sendo considerado a partir de novos pressupostos, já 

que, assim como as constantes transformações em diferentes âmbitos de nossa vida, a tecnologia veio para ficar e para 

transformar as práticas tornando mais atraente ao discente.  
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Ao investigar a contribuição das metodologias ativas percebeu-se que o advento da informatização provocou 

transformações na maneira como interagimos, como nos relacionamos com o mundo alterando aspectos como relações 

políticas, econômicas e sociais, não seria diferente para a educação também apresenta ressignificações, principalmente 

com a utilização das metodologias ativas de aprendizagem. 

Ao analisar a integração de práticas através das metodologias ativas que estimulam o conhecimento no intuito 

de aproximar teoria e prática a partir da vivência de atividades em diferentes contextos. Desse modo, depois de anos de 

ensino tradicional estagnado, presenciamos investimentos na maneira de aprendizado que têm gerado vários impactos 

positivos, nos discentes, mas também para os docentes que ressignificam suas práticas tendo contato com novas 

experiências 
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RESUMO  

  

Este trabalho apresenta algumas reflexões acerca dos avanços das tecnologias em processos educativos na 
era das mídias digitais, estruturado metodologicamente em uma pesquisa bibliográfica. Possui como objetivo 
identificar os elementos relevantes no contexto das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, em 
acentuar a importância das relações que são estabelecidas entre educação, tecnologia, educação e a 
disseminação do conhecimento. A abordagem metodológica se descreve como uma pesquisa qualitativa e 
de caráter descritivo. O universo de pesquisa são produções acadêmicas publicadas em periódicos científicos, 
livros, legislação federal e sítios do Estado Brasileiro. Como resultados foi possível tecer considerações a 
respeito do tema e apresenta reflexões acerca das contribuições teóricas que constituem o discurso 
pedagógico e as premissas da modernização do ensino e aprendizagem por meio das relações entre 
educação, tecnologia e aprendizagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; TICs na Educação; Processos educativos; Tecnologias  

 

 

INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho traz em seu bojo a apresentação do tema da inclusão digital na escola, e os 

avanços que das tecnologias em processos educacionais, em especial das mídias digitais, tendo a finalidade 

de abordar facetas da inclusão digital.  

Caracteriza-se, em suma, como uma em uma pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, recorreu-se a 

autores de diversas áreas para sustentação do estudo, para obter dessa forma, uma visão mais ampla da 

realidade em que a inclusão digital está presente na escola e, mais, na realidade fática e do cotidiano dos 

alunos. 

Como parte do processo de aprendizagem as tecnologias carecem ser devidamente apropriadas e 

entendidas pelos educadores, que fazem um papel fundamental no processo de desenvolvimento da 

educação, em especial no acesso e disseminação do ensino de qualidade, cuidando para que as práticas 

pedagógicas sejam inclusivas e plurais.  

Através da interação por parte dos professores com os recursos tecnológicos, têm-se a possibilidade 

de interagir com a realidade que o aluno está inserido. 

Dessa forma, com o entendimento ao melhor desenvolvimento e apropriação do conteúdo, almeja-se 

conhecer caminhos e meios de contribuir qualitativamente para uma pesquisa séria e comprometida, 

salientando inclusive que as TICs auxiliam positivamente no combate à evasão e ao abandono escolar.  

 

METODOLOGIA  

  

A abordagem metodológica se descreve como uma pesquisa qualitativa e de caráter descritivo. O 

universo da pesquisa são produções acadêmicas publicadas em periódicos científicos, livros, legislação 

federal e sítios do Estado Brasileiro. 

  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A ESCOLA PÚBLICA E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

Existe uma generalização do uso de tecnologias em todos os ambientes da vida cotidiana, essa 

situação faz com que seja necessária uma percepção holística, ou seja, capaz de perceber que se está 

inserido em um contexto de TICs a serviço da modernização e agilidade dos processos, facilitando e criando 

novos paradigmas, nesse sentido, aos poucos, a escola está sendo inserida nessa nova formatação da vida 

cotidiana.  

Há validade na atuação de difundir a importância da inserção dos recursos tecnológicos no âmbito da 

educação e dos processos da escola, especialmente em apresentar propostas práticas de um trabalho 

fundamentado no uso de TICs, considerando renovações em práticas pedagógicas, aperfeiçoamento do uso 

racional dos meios que as tecnologias podem ofertar, em especial os disponíveis no mercado e presentes na 

escola.  

Nesse sentido, as tecnologias da informação e comunicação, podem ser utilizadas no âmbito escolar 

através de projetos desenvolvidos pelo Estado e com compromissados com a educação pública integral, 

humanizadora e de qualidade. Nesse contexto, há diversas possibilidades para que educadores e gestores 

da educação possam introduzir, em suas aulas, as ferramentas das novas tecnologias, no entanto, essa 

situação não é o que se verifica na grande maioria das escolas. 

Existem diversas possibilidades de uso das TICs e partir desse certame, verifica-se que a escola não 

conseguiu absorver totalmente as condições de usufruir de novas tecnologias, isso se explica, em parte, pelo 

ensino tradicional que vem sendo aplicado, diversos educadores ainda estão limitados a uma visão de que 

inserir uma tecnologia em sala de aula não complementaria a aprendizagem dos conteúdos propostos. Essa 

percepção compromete a expansão das possibilidades e limita, inclusive o interesse dos estudantes frente 

aos desafios do cotidiano. 

Pode-se dizer que a educação deve transmitir, cada vez mais, saberes adaptados a uma Sociedade 

da Educação (Learning Society) como base das competências do futuro. Da tradicional transmissão dos 

saberes, evoluiu-se para uma Sociedade do Saber baseada na capacidade individual da construção dos 

conhecimentos, onde as tecnologias da informação e da comunicação são instrumentos ao serviço dessa 

construção. Deste modo, a Sociedade da Informação será marcada pelo primado do saber. (Lima, 2006) 

As TICs não limitam ou criam obstáculos ao papel do professor, pelo contrário salientam a importância 

do professor com práticas renovadas e visão de futuro. A escola que queremos para o futuro deve tem em 

percepção que o professor precisa ter controle e uma condução acertada das tecnologias, para a partir daí 

os processos de ensino possam competências pedagógicas, técnicas e humanas alicerçadas em bases 

sólidas e atualizadas. 

As TICs devem contribuir para o acesso universal da educação, a equidade na educação, a qualidade 

do ensino e aprendizagem, o desenvolvimento profissional dos professores, bem como melhorar a gestão, a 

governança e a administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias 

e capacidades. (UNESCO, 2019) 

A UNESCO desenvolve diversas estratégias, contando com diversos parceiros, para que políticas e 

atividades possam encarar os desafios relacionados à exclusão digital das populações mais vulneráveis. Seu 

programa contempla, dentre outras indicações:  

(A) capacitação e aconselhamento de políticas públicas para o uso das tecnologias na educação, 

particularmente nos domínios emergentes como a aprendizagem móvel;  

(B) garantia de que professores tenham as habilidades necessárias para usar as TIC em todos os 

aspectos da prática de sua profissão por meio de ferramentas e como o Marco Político de Padrões de 

Competência em TIC para Professores;  

(C) apoio do uso e desenvolvimento de recursos e softwares educacionais plurilíngues, que sejam 

disponíveis para uso como resultado de licenças abertas (recursos educacionais abertos – REA; software 

livre e aberto – free and open source software – FOSS);  

(D) promoção de TIC para educação inclusiva, que inclua pessoas com deficiências e proporcione 

igualdade de gênero;  

(E) coleta de dados estatísticos e desenvolvimento de indicadores sobre o uso de TIC na educação; 

(F) provisão de apoio a políticas públicas que garantam que o potencial das TIC seja aplicado 

efetivamente por todo o sistema educacional. 

Nesse sentido, conseguimos enxergar que o Estado brasileiro precisa atuar para seja possível 

melhorar a competência dos professores para utilizar as TICs na educação. 

Assim, podemos dizer que a liberdade de acesso da população a todos os meios de comunicação, 

dos mais elementares aos mais sofisticados e a liberdade de uso desses canais de comunicação segundos 
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suas necessidades, contribuem para o avanço da cidadania que se realiza não apenas pela possibilidade de 

participação na comunicação, mas essencialmente porque potencializa a ação cidadã na busca pela 

ampliação dos demais direitos. (SANTOS, 2013, p.95) 

Dessa feita, os parâmetros legais que são observados neste estudo correspondem ao entendimento 

de que há carências de políticas de inclusão no Brasil, sobretudo, a inclusão digital.  

Assim, é imperativo visualizar que as leis ordinárias, resoluções e instruções normativas que criaram 

e/ou regulamentaram programas de inclusão digital no Brasil, contudo, a norma fundamental e que iniciou o 

crivo normativo primário e de maior validade é Constituição Federal de 1988, conforme seu artigo 219 garante 

o direito ao acesso às informações e à formação de um mercado interno que viabilize o bem-estar da 

população no que se refere ao acesso à ciência e à tecnologia, a saber: “o mercado interno integra o 

patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 

bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. (Constituição Federal: 

1988, artigo 122).  

É assim que Segundo Betts (1998) é importante ter como pressuposto de que as tecnologias 

educacionais sem um objetivo concreto são ações fadadas ao fracasso, invalidas, nas palavras do autor:  

Não podemos isolar a tecnologia do conjunto da prática educativa, porque, por si só, é burra. Existe 

a necessidade de intervenção de uma ação docente para que ocorra a construção do conhecimento. Nós, 

seres humanos, somos por natureza seres aprendentes e, conscientemente ou não, os facilitadores da 

construção do nosso próprio conhecimento. (BETTS,1998). 

Realizando uma análise geral, para além da que compreende que as tecnologias podem auxiliar no 

aprendizado em sala de aula, fora da sala de aula pode existi uma complementação nas tarefas extras dos 

educadores, bem como no preparo de provas e trabalhos. 

No Brasil, de acordo com Stanton (1998), a organização das redes brasileiras, no final de 1991, foi 

eminentemente cooperativa, onde cada instituição participante custeava seu enlace de telecomunicações ou 

para o Rio ou para São Paulo. (É interessante notar que o enlace direto entre o Rio e São Paulo era custeado 

pelo governo federal, para manter a harmonia nacional.) Uma solução definitiva para o problema de projetar 

uma rede nacional deveria adotar uma topologia de malha, o que seria mais robusto, e poderia até reduzir 

custos de telecomunicações, pela maior utilização de enlaces mais curtos.  

Ainda nesse contexto do Brasil, o Marco Civil da Internet é uma espécie de “Constituição da Web”, 

em outras palavras, um conjunto de leis e regras sobre o uso da internet no Brasil. Há os inúmeros aspectos 

presentes ne norma, em especial, podemos nos deter ao item que está diretamente ligado ao estudo aqui 

desenvolvido: o incentivo à educação.  

Assim, um dos aspectos importantes do texto normativo é o registro de que, no Brasil, o papel da 

internet será, fortalecer e democratizar o acesso à cultura e à educação, além de promover o exercício da 

cidadania e dos direitos humanos, através da inclusão digital, como cita o artigo 4º da lei:  

Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I – Do direito de acesso 

à internet a todos; II – Do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condução dos assuntos públicos; III – da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e 

modelos de uso e acesso; e IV – Da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 

acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. (Lei 12.965/14) 

Em síntese, trata-se de uma experiência democrática, demasiadamente rica e interessante, 

especialmente por seu papel inovador, contudo há necessidade de efetivar maiores empenhos para tornar 

eficaz os pressupostos que o sistema político e a sociedade civil estabeleceram a partir do marco civil, o que 

aponta a necessidade de melhorias e aperfeiçoamento das práticas. 

 

FERRAMENTAS DA EDUCAÇÃO FORTEMENTE ENRIQUECIDA PELAS TICS PARA AMPLIAÇÃO DE 

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES. 

 

A educação é caracterizada como uma instituição formal responsável pela produção do conhecimento 

tem o compromisso precípuo a condição de formar cidadãos mais humanos que possam fazer uso dos 

recursos tecnológicos a favor do bem comum.  

Nesse ditame há grandes desafios que se apresentam para os educadores, um deles é o de escolher, 

entre os diversos meios tecnológicos disponíveis, ou seja, aqueles que melhor se ajustam às metodologias e 

aos projetos educacionais.  

Rondelli (2003), aponta que dizer que inclusão digital é somente oferecer computadores seria análogo 

a afirmar que as salas de aula, cadeiras e quadro negro garantiriam a escolarização e o aprendizado dos 

alunos. Sem a inteligência profissional dos professores e sem a sabedoria de uma instituição escolar que 
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estabelecessem diretrizes de conhecimento e trabalho nestes espaços, as salas seriam inúteis. Portanto, a 

oferta de computadores conectados em rede é o primeiro passo, mas não é o suficiente para se realizar a 

pretensa inclusão digital. 

A utilização das mídias na educação é uma grande inovação, desde que seus recursos sirvam para 

desenvolver uma melhor compreensão e construção de conhecimento, caso contrário, há reflexos para que 

sejam utilizados apenas como facilitadores de tarefas e não possam contribuir mais intensamente para o 

processo de transformação no contexto da educação. 

O computador apresenta-se, nesse contexto, como uma opção viável, posto que é um tipo de 

tecnologia da informação e da comunicação, possui uma parte física e visível, mas é portador e divulgador 

de mensagens.  

O computador apresenta-se como uma mais invenção de alto impacto para a humanidade devido a 

três características presentes, saber, por seus aspectos dinâmico, interativo e programável. Para que os 

recursos do computador possam ser usados nas ações educacionais, o primeiro passo é desmitificá-lo, o que 

é possível mediante formação, reflexão crítica, dando a oportunidade ao indivíduo de conhecer, compreender, 

e ter a possibilidade de escolha sobre as formas de uso a serviço do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Freire (2000, p.94), “mudar é difícil, mas é possível”. Dessa feita, a educação deve 

ser pensada além do formalismo e da acomodação, não ficando presa ao determinismo encerrado.  

O objeto deve ser apreendido em sua razão de ser, para que se possa construir conhecimento a partir 

dele. A utilização das TICs deve estar baseada, portanto, numa perspectiva crítica, com total elasticidade ao 

agente de ensino, para que ocorra a construção de novos conhecimentos e uma intervenção ética e política 

no mundo: 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se conhece, 

de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem 

são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo. (FREIRE, 

2000, p.102) 

Dessa feita, a partir do momento que o indivíduo é inserido digitalmente, há inclusão em sua proposta 

para a integração cultural e social na sociedade da informação de modo a evitar a exclusão, pois, o uso das 

tecnologias de informação e comunicação possibilitam o direito ao livre acesso à informação. 

Assim, propõe-se o alargamento do conceito de inclusão digital para uma dimensão reticular, 

caracterizando-o como um processo horizontal que deve acontecer a partir do interior dos grupos com vista 

ao desenvolvimento de cultura de rede, numa perspectiva que considere processos de interação, de 

construção de identidade, de ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para a partir de uma 

postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra do ciclo de 

produção, consumo e dependência tecnocultural. (TEIXEIRA, 2010, p.39). 

A inclusão digital no Brasil é motivada por ações do governo que executa e apoia diversos programas 

e órgãos. Dentre os programas do governamentais se destacam os seguintes: ProInfo, Casa Brasil, Inclusão 

digital, Computador para todos, Estação digital, Observatório Nacional de Inclusão Digital, Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). 

O ProInfo - Programa Nacional de Informática na Educação é desenvolvido pela Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação – MEC, o programa é responsável por levar às escolas 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais informatizados. Em contrapartida, os estados, e 

municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para 

uso das máquinas e tecnologias. 

O Programa Casa Brasil, gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com Ministério 

do Planejamento, Ministério das Comunicações, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Secom, 

Petrobrás, Eletrobrás/Eletronorte, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, prevê a implantação de 

espaços multifuncionais de conhecimento e cidadania em comunidades de baixo IDH, por meio de parcerias 

com instituições locais. 

Os Centros de Inclusão Digital são geridos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O 

Programa constitui-se em um instrumento de promoção da inclusão social, cuja responsabilidade é da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS) e tem como objetivo proporcionar à 

população menos favorecida o acesso às tecnologias de informação, capacitando-a na prática das técnicas 

computacionais, voltadas tanto para o aperfeiçoamento da qualidade profissional quanto para a melhoria do 

ensino.  

O programa Computador para todos é uma ação da Presidência da República, Ministério do 

Desenvolvimento, Ministério da Ciência e Tecnologia e Serpro - Voltado para a classe C, permite à indústria 
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e ao varejo a oferta de computador e acesso à Internet a preços subsidiados, e com linha de financiamento 

específica, além da isenção de impostos PIS/COFINS.  

O Programa Estação Digital é gerido pela Fundação Banco do Brasil. Conta com o apoio de parceiros 

locais, sendo a maioria organizações não governamentais, a iniciativa busca aproximar o computador da vida 

de estudantes, donas-de-casa, trabalhadores, populações tradicionais e cooperativas, economizando tempo 

e dinheiro, criando novas perspectivas e melhorando a qualidade de vida da população. 

O Observatório Nacional de Inclusão Digital, gerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e parceiros. Responsável por aglutinar informações sobre todos os programas de inclusão digital do 

governo federal, com notícias, links, eventos e materiais de referência.  

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), é instituído por meio da Lei 

9.998, de 17 de agosto de 2000, para financiar a implantação de serviços do setor especialmente para a 

população mais carente.  

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), tem como objetivos promover a inclusão digital, reduzir 

as desigualdades social e regional, promover a geração de emprego e renda, ampliar os serviços de governo 

eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado, promover a capacitação da população para 

o uso das tecnologias de informação e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileira. 

Nesse sentido, de acordo com os programas governamentais que foram descritos acima é possível 

potencializar a inclusão digital no Brasil, há de se justificar ainda pela necessidade de evidenciar e ampliar, 

pois que o tamanho continental do Brasil e as desigualdades históricas influenciam a construção do 

conhecimento.  

Assim, é imperativo tornar o acesso às tecnologias mais globalizado, atualmente, já possuímos, no 

Brasil, algumas opções possíveis de serem acessadas e incentivadas por meio das políticas públicas. Cabe, 

no entanto, aos educadores incentivar e participar destas iniciativas para inteirar a escola no mundo 

informatizado. 

 

EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA: ENSINO, APRENDIZAGEM, INOVAÇÃO E PERSPECTIVAS 

 

A aprendizagem é um processo ativo que conduz a transformações no homem. Essencialmente é um 

processo de construção, ou seja, é ação e tomada de consciência do conhecimento produzido pela sociedade.  

Nesse contexto, as transformações sociais, econômicas e tecnológicas têm a capacidade de impor 

novos formatos de ensinar e aprender e as TICs são incorporadas crescentemente ao processo ensino-

aprendizagem. Assim, constituíssem como ferramenta de mediação entre o indivíduo e o conhecimento. 

Assim para Menezes (2010), os sistemas de comunicação evoluem com extrema rapidez e essa 

dinâmica é parte da vertiginosa modernidade em que estamos imersos. Não podemos nos deslumbrar com 

essas novidades ou ficar apreensivos pelo perigo de que substituam nossa função de educar. Mas não 

devemos ignorar as possibilidades que eles abrem para aperfeiçoar nosso trabalho, como o acesso a sites 

de apoio e atualização pedagógica ou a programas interativos para alunos com dificuldades de aprendizagem.  

De acordo com a visão do autor é possível realizar a leitura de que não há motivos para ignorar o uso 

das tecnologias, especialmente, no ambiente escolar, a não ser que este recurso não possa ser usado de 

forma a gerar resultados no processo de ensino-aprendizagem melhores do que os que estão sendo 

apresentados. 

Dentre as teorias mais contemporâneas de aprendizagem, destacam-se especialmente as teorias 

cognitivistas, construtivista de Piaget e as teorias sócio interacionistas de Vygotsky e Wallon.  

Para Vygotsky (1998, p.112), a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) da criança é a distância 

entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas 

e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado através de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

A preocupação epistemológicas, culturais, linguísticas, biológicas e lógico-matemáticas têm sido 

difundidas e aplicadas para o ambiente educacional e também por sua grande influência no desenvolvimento 

de pesquisas na área da cognição e educação. 

Dessa feita, de acordo com o ponto de vista de Vygotsky o indivíduo se desenvolve à medida que 

interage com o meio e com os outros indivíduos através do movimento de internalização e externalização, 

nesse caso, um processo de dialética de signos e sistemas de símbolos e sofre as interferências do meio. 

De acordo com Ferreira (2019), a cibercultura, enquanto condição da sociedade contemporânea (a 

sociedade da informação), pode influenciar os processos de ensino-aprendizagem. Professores de Educação 

Básica (PEB) encontram-se diante da demanda pelo desenvolvimento de competências para utilização de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na sala de aula. Assim, o tema desta investigação 
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é a formação docente na perspectiva do desenvolvimento de competências para utilização de TDIC na 

Educação Básica. 

Creio, porém, que o melhor caminho para o processo desta busca de apreensão das inter-relações 

dos temas tem como ponto de partida uma reflexão crítica em torno de Educação e Qualidade. Não 

propriamente uma reflexão crítica sobre a educação em si ou sobre a qualidade, mas em torno de educação 

e qualidade que nos remete à educação para a qualidade, qualidade da educação e educação e qualidade 

de vida. (FREIRE, 2000, p. 21) 

Adotando por premissa a compreensão do autor acerca das possibilidades de um projeto de educação 

efetivado pelo uso das TICs e com visão de responsabilidade social emancipatória, entende-se que 

educadores necessitam ter como ponto de partida para almejar a educação que desejam realizar uma reflexão 

acerca da qualidade, pensar em quais aspectos devem ser aprimorados e aperfeiçoados. 

Nesse sentido, programas possuem a capacidade de tornaram-se ativos para a modificação dos 

quadros deficitários e contribuir efetivamente para a consolidação da educação, especialmente no que diz 

respeito aos educadores, tendo o objetivo de disponibilizar armas ao sistema educacional, atuando este como 

compensatório, para que possa formar profissionais s e cidadãos capacitados. 

Como aponta Assis (2007), alguns procedimentos e práticas rotineiras da vida de uma estudante 

tradicional você certamente já conhece: assiduidade nas aulas, participação nas discussões com o professor 

e com os outros alunos, realização de provas e avaliações constantes, cumprimento de tarefas, interação 

face a face com o professor, esclarecimento de dúvidas, realização de pesquisa, estudo do material do curso, 

além de dedicação de algumas horas diárias para estudo.  

A partir do aglomerado de avanços tecnológicos, foi possível introduzir uma gama de possibilidades 

de ensinamentos à distância, daí a educação virtual se tornou hoje uma realidade não mais distanciável da 

vida cotidiana.  Com esse elemento é possível arguir que o fluxo de internet como uma espécie de meio 

colaborou para a efetivação do atual estágio de expansão, passando a possibilitar que a aprendizagem 

obtenha outras conotações e possa contribuir com a acessibilidade à educação mesmo que a distância. 

Ainda nesse sentido é que a educação assistida com o auxílio das TICs pode ser uma ferramenta de 

combate à evasão e auxiliar o conteúdo propedêutico por meio do reforço e da utilização de técnicas 

transversais.  

Documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs e PCNEM) recomendam o 

uso dessas tecnologias: É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como 

instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias 

da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. (BRASIL, 1998, p. 96). 

Quando há disponibilidade de algumas tecnologias no ambiente escolar, pode-se tomar partido da 

regularização de metodologias e dessa maneira, com destaque para a qualidade do ensino, haja visto que 

devem haver transformações, o ensino caminha para uma estrutura dinâmica, o aluno não se sente motivado 

e esse desestimulo compromete e dificulta o processo de ensino-aprendizagem caso não esteja atualizado 

de acordo com as novas tecnologias. 

 

METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO HÍBRIDA: CONCEITOS, REFLEXÕES E POSSIBILIDADES 

DO ENSINO MEDIADO PELAS TICS 

 

O processo educacional é complexo e requer, no Brasil, superar os desafios do passado que ainda 

permanecem presentes com algumas características, a saber, estrutura, organização e práticas.  

Contudo, não basta apenas sinalizar as inovações no âmbito da educação, visto que não é tarefa fácil 

incorporar inovações nas instituições de ensino, independente das mudanças que se pretendam incorporar, 

sejam elas tecnológicas ou de outro teor.  

No cenário de mudanças sociais e avanços tecnológicos há necessidade de transformar as 

características do ensino tradicional, ou seja, rediscutir e aperfeiçoar a fragmentação do conhecimento em 

disciplinas, de certo modo a classificação dos estudantes por faixa etária, repensar a divisão do tempo escolar 

em horas/aula, bem como a compreensão que alguns educadores possuem acerca do que seja ensinar e 

aprender. 

De acordo com Barreto (2011), a questão não é introduzir na escola as várias mídias, as linguagens 

e os textos que emergem do digital. É preciso, acima de tudo, criar condições para formas de leitura plurais e 

para concepções de ensino e aprendizagem que considerem o aprendiz como protagonista, a fim de diminuir 

a distância entre as leituras e as práticas que se desenvolvem fora da escola e aquelas que são privilegiadas 

por ela.  
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Nesse sentido, de acordo com o pensamento do autor percebemos que a inserção das tecnologias 

no processo educacional é um fenômeno em ascensão na educação e que passa a ser aceito e 

experimentado por diversos educadores, em especial pelo fato das TICs ampliarem o acesso à educação de 

qualidade. Dentre os diversos fatores que podemos levar em conta deve-se considerar a expansão das 

possibilidades de pesquisa, discussão coletiva, produção colaborativa, criada em parceria entre os membros, 

pois se dá por meio da interação e criação de novas perspectivas.  As tecnologias ampliam as possibilidades 

de pesquisa online, de trazer materiais importantes e atualizados para o grupo, de comunicar-nos com outros 

professores, alunos e pessoas interessantes, de ser coautores, “remixadores” de conteúdos e de difundir 

nossos projetos e atividades, individuais, grupais e institucionais muito além das fronteiras físicas do prédio. 

(MORAN, 2015, p.19) 

Ainda nesse viés ganha importância o ambiente virtual de aprendizado – AVA, que funciona como 

mediador de entre o aluno e o acervo de conteúdo que é estruturado pelos educadores e instituições de 

ensino. O sistema confere que a educação seja sinônimo de troca, de interatividade e objetiva possibilitar a 

construção do conhecimento com a participação ativa de todos os envolvidos neste processo, no entanto, o 

aluno é protagonista do seu aprendizado. Ainda para Moran:  

A educação é híbrida também porque acontece no contexto de uma sociedade imperfeita, 

contraditória em suas políticas e em seus modelos, entre os ideais afirmados e as práticas efetuadas; muitas 

das competências socioemocionais e valores apregoados não são coerentes com o comportamento cotidiano 

de uma parte dos gestores, docentes, alunos e famílias. (MORAN, 2015. p.26) 

Com a utilização do ensino híbrido, é possível transformar aspectos do processo educacional no 

ensino médio, modificando o centro do conhecimento do professor para o estudante como protagonista do 

seu aprendizado, dessa feita, o aluno assume uma postura mais participativa e que amplia o pensamento 

crítico, haja vista as possibilidades de correlacionar o universo da educação com as situações da vida real. 

Assim, deve-se entender que a educação híbrida figura uma realidade concreta diante do panorama 

atual do mundo, é uma abordagem pedagógica que conjuga atividades presenciais e atividades realizadas 

por meio da tecnologia.  

De acordo com afirmam Horn e Staker (2015), ensino híbrido é qualquer programa educacional formal 

no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo [...] o estudante aprende, pelo menos em 

parte, em um local físico supervisionado longe de casa [...] e que as modalidades, ao longo do caminho de 

aprendizagem de cada estudante em um curso ou uma matéria, estão conectadas para fornecer uma 

experiência de aprendizagem integrada.  

O ensino híbrido propõe uma reflexão para novas abordagens do ensinar e aprender, isso faz com 

que alunos e professores implementem propostas de melhor acesso às metodologias educacionais num 

contexto dinâmico, no qual as responsabilidades são compartilhadas e as experiências pessoais podem 

auxiliar o indivíduo a interagir com o conteúdo e ser corresponsável por seu desenvolvimento.  

A utilização de tecnologias no ensino médio pode ser caracterizada pela existência de projetos 

coesos, estruturados com bases sólidas entre a direção, coordenação e o conjunto de professores. Nesse 

sentido, deve-se estimular a utilização de lousas, projetores e tecnologias integrativas para dinamizar os 

conteúdos, no qual poderão ser classificados e organizados de acordo com a área do conhecimento do qual 

faça parte. Importante salientar o papel de destaque para programas de utilização de jogos no aprendizado.  

Essas linhas metodológicas apresentadas podem colaborar com a educação de qualidade num 
regime híbrido e que objetive acompanhar o potencial das TICs no contexto escolar, especialmente no que 
diz respeito ao ensino médio como propulsor de uma qualificação humanística e ética extremamente 
necessários para impulsionar a motivação dos alunos. Destaca-se ainda o papel das TICs para minimizar a 
evasão escolar, pois: 

O problema do abandono é universal. Muito vincado no nosso país como todos sabemos. Grave 
porque o nosso país tem desfrutado de condições invejáveis para minorar a sua expressão e os seus efeitos 
(fundos comunitários para educação, formação e fins sociais, por exemplo), o que revela ineficiência. Mais 
grave ainda porque é um problema que, mesmo ressalvando que não há determinismos em educação, pode 
comprometer o desenvolvimento das pessoas, das comunidades e do país. (CANAVARRO, 2007, p.69) 

Dessa feita, vislumbra-se o papel de articulador e facilitador para a disseminação de informações que 
os AVAs e as TICs podem colaborar para dirimir os problemas da evasão escolar e, ainda, com medidas de 
baixo custo fomentar e facilitar melhorias no âmbito da educação, em especial por não obrigar a escola a 
dispor de grandes estruturas, mas acima de tudo de adotar medidas que na sua simplicidade possam efetivar 
o estudante como agente autônomo de seu desenvolvimento.  
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As TICs trazem consigo diversas possibilidades e o caráter integrativo, a saber, afastando a 
configuração de um processo de evasão, no qual os alunos têm reprimidas todas as suas expectativas, 
trazendo consigo a sensação de fracasso e insucesso, esse fato não fica adstrito apenas ao aluno, possui 
reflexos na família, na escola e na sociedade em geral.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Ao final deste trabalho, pode-se perceber que o avanço das tecnologias na era das mídias digitais é uma 
realidade pulsante e crescente em diversas frentes, especialmente com o uso de recursos tecnológicos, fato 
é que ainda há um grande caminho a ser percorrido, especialmente na educação pública. 
Através de estudos que relacionem as tecnologias da informação e comunicação ao avanço da aprendizagem 
e do ensino, que podem ser beneficiados e alçar novos níveis com o suporte das TICs e que possibilitam que 
as aulas sejam modernizadas, percebeu-se que há várias formas das mídias digitais que podem fazer parte 
do cotidiano do aluno, devendo ser inserida, preferencialmente, aquelas que o aluno, já se utiliza fora do 
espaço escolar.  
De acordo com Carlos Afonso (2011), no final de 2002 entidades civis e acadêmicas construíram uma 
proposta de aprofundamento da representação e dos objetivos do CGI.br, entregue a representantes da Casa 
Civil em fevereiro de 2003. O governo federal decidiu então nomear um comitê de transição para ‘estudar e 
propor um novo modelo de governança da Internet no Brasil’. Desse comitê fizeram parte tanto membros 
antigos do CGI.br como representantes que defendiam novas propostas. O resultado deste processo foi 
sacramentado no decreto 4.829, de 3 de setembro de 2003, que definiu uma estrutura pluralista de 
governança em que os membros não governamentais da comissão teriam maioria e seriam escolhidos pelos 
seus próprios setores ou grupos de interesses, e melhor precisou suas atribuições.  
Nesse sentido buscou-se subsídios de diferentes autores sobre o estudo da Inclusão Digital e da presença 
das TIC em sala de aula para colaborar modestamente na construção de uma visão mais ampla e plural 
acerca do tema. 
O indivíduo, no contexto das tecnologias, tem o direito a participar dessa inclusão educacional e neste mesmo 
ditame tem o dever de reconhecer que este direito deve ser estendido para todos.  
Em parceria, professores e alunos precisam buscar um processo de auto-organização para acessar 
informação, analisar, refletir e elaborar com autonomia o conhecimento. O volume de informações não permite 
abranger todos os conteúdos que caracterizam uma área do conhecimento. Portanto, professores e alunos 
precisam aprender a aprender como acessar a informação, onde busca-la e o que fazer com ela. (BEHRENS, 
2000, p. 71). 
As informações e a comunicação são as forças motrizes das mudanças que se processam e que podem alçar 
novos paradigmas e desenvolver a educação como jamais visto, além de expandir o conhecimento e efetivar 
a inclusão digital para que de fato aconteça.  
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RESUMO  

  
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva e tem como objetivos buscar informações históricas sobre o 

tambor de crioula para o ensino de história afro-brasileira no fundamental I e levantar informações pertinentes à história 

afro-brasileira para a formação crítica do professor à luz da pedagogia progressista. Foram realizadas pesquisas 

documental e bibliográfica Os dados revelaram que os documentos normativos trouxeram mais reconhecimento e 

valorização da cultura afro-brasileira como parte da identidade nacional; o tambor de crioula é um patrimônio material 

riquíssimo em história, sobretudo na época da colônia; o professor precisa ter embasamento teórico-histórico para 

trabalhar com a cultura afro-brasileira a fim de ultrapassar o senso comum e tratar conhecimentos que ainda sofrem 

preconceitos na sociedade; os artefatos culturais são meios de reflexão de atitudes no espaço-tempo e os alunos 

constroem uma identidade cidadã quando têm o ensino e a aprendizagem pautados na visão crítica cujos impactos 

refletirão na sociedade do século XXI..  

  

PALAVRAS-CHAVE: Tambor de Crioula. Cultura Afro-Brasileira. História Afro-Brasileira. Formação Crítica.  
  

INTRODUÇÃO  

  

Com a obrigatoriedade dos estudos sobre a cultura afro-brasileira nos currículos, buscou-se uma 

representação cultural negra que tivesse grande impacto na formação histórica e, em contrapartida, algo 

material/imaterial que contribuísse à formação artística dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Ao observar a música africana como expressão cultural resolveu-se explorar o tambor de crioula e, a partir 

daí, surgiu a indagação: por que apresentar o tambor de crioula aos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental? A questão aparentemente ingênua reside na problemática de pouco saber sobre o assunto, 

pois o mesmo não é frequentemente abordado nas escolas. Portanto, entende-se que é necessário uma 

postura crítica para abordar o assunto e para isso de acordo com Freire (1979, p.41) “ao se deparar com um 

fato, faz o possível para livrar-se de preconceitos. Não somente na captação, mas também na análise e na 

resposta”, ou seja, “face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por ser novo, mas 

aceita-os na medida em que são válidos.” 

Entende-se que é necessário um olhar crítico sobre este conhecimento a fim de livrar-se de 

preconceitos, sobretudo quando a temática é sobre a cultura afro-brasileira que tem em sua história a luta por 

ser reconhecida e valorizada como produção histórico-cultural.  

A partir da Lei Federal Nº 10.639/2003 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN na qual determinou a inclusão do estudo da “História e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos do 

sistema de ensino brasileiro houve a necessidade de ampliar os estudos acerca da temática. Após a sanção 

dessa lei, o Conselho Nacional de Educação aprovou a as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – DCNs Étnico-

Raciais na qual orienta os currículos das escolas a trabalharem com a temática, definir os objetivos e 

fundamentos. Tais documentos tratam-se de políticas de reparações, de reconhecimento e valorização da 

cultura, história e identidade dos negros que foram negadas durante um longo período. 

Essa conquista por reconhecimento enquanto ser social produtor de cultura não se limita ao ensino, 

pretende-se ressarcir dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais, bem como de 

políticas de manutenção de privilégios que perduram ao longo de toda a história brasileira. 

A sanção destes documentos tornou-se um marco histórico, pois deu-se o reconhecimento de que 

a cultura negra faz parte da história do Brasil e portanto, é merecedora de destaque aos inúmeros fatos dos 

quais o negro foi o protagonista principal. Nesse sentido, é importante que a escola, sobretudo professores 

se apropriem da história afro-brasileira para que suas práticas pedagógicas não se limitem aos conteúdos 

comumente veiculados. É necessário ir além, fazer um resgate histórico, conhecer as matrizes africanas, seus 
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simbolismos, seus significados que durante muito tempo foram velados por repressão. O Parecer n.º CNE/CP 

003/2004 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais afirma 

que 

 

Daí a necessidade de se insistir e investir para que professores, além de sólida 

formação na área específica de atuação, recebam formação que os capacite não só 

compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-raciais, 

mas lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que 

possam auxiliar e reeducá-las. (BRASIL, 2004, p. 8) 

 

O fortalecimento do conhecimento do professor no tocante à cultura negra liberta-o de preconceitos 

que muitas vezes ele mesmo tem por falta de informação. Frases, brincadeiras entre outras práticas muitas 

vezes têm cunho racista e o desconhecimento das raízes históricas implica na perpetuação destas práticas. 

Inúmeras pessoas quando crianças brincaram de Escravos de Jó, mas será que nas escolas há uma reflexão 

crítica a respeito dessa brincadeira que aparentemente é inofensiva? O desentendimento do simbolismo 

cultural leva à desvalorização, manutenção da desigualdade, perpetuação do racismo e de todo tipo de 

violência que precisa urgentemente ser rompida, sobretudo no modo do negro se expressar na qual se tem 

uma visão estereotipada.  

Para isso, essa pesquisa visa explorar, em síntese, conhecimentos históricos sobre o tambor de 

crioula para fins didáticos e informações históricas sobre o assunto para a formação crítica do professor. 

 

METODOLOGIA  

 

 O presente estudo é uma pesquisa qualitativa exploratório-descritiva cujos objetivos são: I - buscar 

informações históricas sobre o tambor de crioula para a formação dos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental I; II - levantar informações pertinentes ao ensino de história afro-brasileira para a formação crítica 

do professor para que possa atuar com a história afro-brasileira. Busca responder a seguinte questão: por 

que apresentar o tambor de crioula aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? 

Esta pesquisa enquadra-se no qualitativo e as técnicas empregadas foram a pesquisa documental 

e bibliográfica e tem como referencial teórico sobre o tambor de crioula o professor pesquisador e antropólogo 

Sérgio Figueiredo Ferreti, cujas áreas de pesquisa são: religiões afro-brasileiras, tambor de mina, casa das 

minas, cultura popular, tambor de crioula e sincretismo; no que diz respeito à formação docente tem como 

referenciais teóricos Freire, Arroyo e Libâneo. A análise crítica foi realizada à luz da pedagogia progressista 

na qual admite a função da escola como espaço de transformação social e que os conteúdos são para a 

emancipação do sujeito considerando as particularidades de cada indivíduo. Quanto à natureza dos objetivos, 

enquadra-se em exploratório-descritiva visto que pretende-se levantar dados históricos acerca do tambor de 

crioula, segundo Gil (2008, p. 27) a pesquisa exploratória tem “principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias” enquanto que a pesquisa descritiva tem como objetivo “a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno” (GIL, 2008, p. 28). A pesquisa descritiva aliada à 

exploratória proporcionam “uma nova visão do problema” e preocupa-se com a atuação prática. 

  

DISCUSSÕES  

  

O tambor de crioula também conhecido como punga por algumas pessoas é uma dança de negros 

ao som de tambores de origem africana, é uma forma de expressão afro-brasileira que envolve música e 

dança de roda. Quando os negros chegaram ao Brasil entre os séculos XVIII e XIX trouxeram consigo esta 

tradição. Há várias versões de como começou o tambor de crioula: uma seria de que os escravos cantavam 

e tocavam o tambor para avisar os quilombos vizinhos que haveria fuga dos escravos e a outra versão é de 

que os negros proibidos de praticar seus cultos religiosos começaram a praticá-los clandestinamente e com 

o tempo os negros assimilaram os símbolos católicos dando a eles um pouco mais de liberdade para seus 

cultos. Contudo, é importante saber que 

nenhuma ordem religiosa, porém, se preocupou em ensinar os negros a 
fé cristã, e muito menos instruí-los, apesar da presença do capelão do engenho, que 
além das atividades religiosas desempenhava também o papel de preceptor, não só 
das crianças brancas como dos bastardos mulatos dos senhores de engenho e dos 
filhos dos escravos agregados às casas-grandes. O aprendizado do negro deu-se, 
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de fato, ao lado dos companheiros de senzala que há mais tempo estavam no Brasil. 
E isto lhes permitiu, em parte, preservar a própria cultura. (PINTO, 2002, p. 15) 

   

 Essa tradição é muito conhecida no Maranhão pois foi nessa região que os escravos começaram 

a praticar essa dança, entretanto, ela não é muito difundida no restante do país, mas como sabemos, muitos 

nordestinos emigram e ficam intimidados em representar sua cultura, sendo assim, quanto mais informações 

o povo tiver sobre suas próprias raízes maior será a liberdade de expressão. Neste estado, o tambor também 

ganhou fortalecimento devido ao registro feito por Mario de Andrade (1933) na qual relatou a resistência 

cultural dos negros africanos e de seus descendentes em solo maranhense. (FERRETI, 2006) 

O tambor de crioula não tem uma época certa para acontecer e pode ocorrer por vários motivos: 

como agradecimento a diversos santos, em especial a São Benedito, considerado santo protetor dos 

escravos, este “aparece no teatro das memórias como um escravo que foi à mata, cortou um tronco de árvore 

e ensinou os outros negros a fazer e a tocar o tambor” (BARBOSA, 2016, p. 20), para fazer pedidos, celebrar 

um nascimento etc. também não tem lugar para ser celebrado podendo ser em ruas ou terreiros. 

Ele é uma dança caracterizada pelas coreiras, mulheres vestidas de saias coloridas e rodadas 

acompanhadas de blusas brancas, cantadores e os tocadores nos quais se apropriam de três tambores de 

couro tocados sempre por homens que se organizam em roda e durante a música as mulheres vão entrando 

na roda desenvolvendo a sua coreografia. Segundo Ferreti (2002, p. 65) 

 

como no samba de roda, o tambor de crioula é dançado geralmente ao ar livre; sua 

coreografia, livre e variada, é desenvolvida no interior de um círculo formado pelas 

dançantes, cantadores, tocadores e acompanhantes. [...] A roda vai ser formando 

naturalmente. Chegam os tocadores, colocam os tambores, começam a tocar 

(testando se estão bem afinados; depois vão chegando os cantadores, chegam 

também as dançantes, coreiras, crioulas ou “baianas”, que, colocando-se uma ao 

lado da outra, vão formando a roda dando início a dança. [...] Dentro da roda entra 

uma dançante de cada vez, enquanto as outras ficam trocando passos miúdos para 

o lado direito e esquerdo ou fazendo pequenas evoluções esperando a punga para 

entrar. [...] Cada dançante define sua forma individual de dançar; observa-se, 

contudo, uma unidade coreográfica no conjunto como um todo. Normalmente, não 

existe quebra de ritmo e todas as dançantes seguem o mesmo compasso dos 

tocadores. 

 

A punga é a parte importante da dança, é um gesto em que as coreiras tocam o ventre uma da outra 

como saudação ou convite para entrar na roda. O canto é iniciado com um solista que vai falando palavras 

de improviso que se repetem várias vezes. A melodia é composta em cima das palavras pronunciadas. Sobre 

a entrada do canto, Ferreti (2002, p. 105) explica que 

 

Um solista, logo após a entrada e aos primeiros toques dos tambores, ‘puxa’ uma 

toada chamada por alguns de ‘toada de levantamento’ e que pode, 

independentemente, ter sido improvisada naquele instante ou ser alguma dentre as 

centenas já existentes e que são do conhecimento de todos. A seguir, o coro 

composto pelos instrumentistas e demais homens coreiros presentes na roda (que 

podem também improvisar ou apenas cantar o coro) e uma parte das mulheres 

dançantes (coreiras) repete algumas vezes a toada por inteiro ou parte dela, 

passando esse canto a compor uma espécie de estribilho (refrão) para futuras 

improvisações desse primeiro solista ou de outros que assim o queiram. Não existe 

uma ordem específica de número de toadas a serem ditas por um mesmo cantador 

(que em alguns lugares chamam de ’cabeceira’), bem como qualquer dos presentes 

à roda pode puxar uma toada, seja sua ou não. [...] Pela forma livre como são 

‘puxadas’ as toadas e improvisados os ‘versos’, nota-se não haver uma seqüência 

pré-estabelecida de temas abordados no Tambor de Crioula, ao mesmo tempo que, 

partindo de uma primeira toada que verse sobre tema, podem ser criados improvisos 

sobre os mais variados e muitas vezes disparatados temas. 
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Fonte: Flora Dolores/O Estado (2020) 

Embora o tambor de crioula já exista há muitos anos, somente em 2007 foi considerado como 

patrimônio cultural imaterial do Brasil (FERRETI, 2014), (RAMASSOTE, 2006), (BARBOSA, 2016) e com o 

reconhecimento fortaleceu-se mais de 60 grupos que praticam a dança no Estado do Maranhão transmitindo 

de geração em geração. Isso se dá ao fato da memória do tambor pois 

 

O tambor não permitiu o aprisionamento da alma e garantiu a resistência 
espiritual necessária à transcendência das torturas materiais. Na memória dos mais 
velhos há gratidão e respeito ao tambor que não deixou a alegria sumir dos espíritos. 
O tambor tocado, batido no Maranhão é de crioula, de São Benedito, de Averequete, 
da Princesa Isabel, dos pretos velhos, de promessa, de satisfação, de oferenda, 
mas acima de tudo é dos negros que souberam multiplicar os motivos e os desejos 
contidos no tambor. (BARBOSA, 2016, p. 22) 

 
O tambor de crioula é mais que um instrumento e dança de roda, ele traz consigo a história de um 

povo que lutou por sua liberdade, constitui o povo brasileiro e carrega a alegria de ser livre. 
 

A IMPORTÂNCIA DE APRESENTAR OS CONHECIMENTOS AFRO-BRASILEIROS NA EDUCAÇÃO 
FORMAL 

 

Após o acréscimo do artigo 26-A na LDBEN na qual torna obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental e Médio, o conteúdo programático sofreu alterações. Este 

pode ser observado no § 1º do artigo 26-A 

 

O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

(BRASIL, 1996) 

 

A partir deste parágrafo que diz respeito aos currículos educacionais brasileiros, tem-se o 

reconhecimento das contribuições do negro para a história brasileira, sobretudo à história da constituição do 

povo. Portanto, a alteração do conteúdo programático tem como objetivo a valorização e o reconhecimento 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 - O Tambor de 

Crioula Patrimônio Cultural do Brasil 
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da identidade dos afro-brasileiros e essa identidade está imbricada com a história de seu povo. A identidade 

perpassa o direito a um nome, à nacionalidade e as relações familiares, ela também diz respeito à identidade 

cultural, nesse sentido, ao abordar etnia, religião, língua, costumes e práticas culturais fortalece-se o respeito 

individual e coletivo, itens necessários para o exercício da cidadania pautadas na valorização da pluralidade 

cultural e ainda 

 

Quando se preserva legalmente e na prática o patrimônio cultural, conserva-se a 

memória do que fomos e do que somos: a identidade da nação. Patrimônio, 

etimologicamente, significa um conjunto de bens naturais e culturais de importância 

reconhecida num determinado lugar, região ou país, ou mesmo para a humanidade 

– na verdade, a riqueza comum que herdamos como cidadãos, e que se vai 

transmitindo de geração à geração. No caso específico dos afrodescendentes (e 

dos brasileiros de modo geral) a referência principal é o legado de várias culturas 

africanas que contribuíram com a formação social brasileira.  (SILVÉRIO, 2013, p. 

14) 

 

É importante os alunos saberem o papel que os negros tiveram quando chegaram no Brasil. 

Compreender que com a chegada de diferentes povos da África, couberam aos antigos escravos ensinar aos 

novos o ensino da língua que fora aportuguesada, os costumes locais, a cultura dos europeus e dos índios 

para que pudessem manifestar a sua de modo implícito através de simbolismos europeus, como por exemplo 

na religião, os trabalhos para os senhores de engenho e na casa-grande, tudo para a sobrevivência. 

Couberam aos escravos mais velhos esses ensinamentos aos novatos para que estes não permanecessem 

na condição de boçais, aqueles que por estarem imersos numa cultura desconhecida eram considerados 

bárbaros e tidos apenas como instrumento braçal. Era preciso aprender para passar para a condição de 

ladino, ou seja, mais habituado com os costumes e a cultura que se desenvolvia na colônia. (RIBEIRO, 2006) 

Uma educação crítica pautada no pluralismo cultural orienta os alunos a refletir sobre esse povo 

que aprendeu em meio à dor e tristeza profunda a se adaptar para sobreviver. E que ainda hoje eles se 

adaptam para enquadrar-se numa sociedade que não reconhece a sua história como parte principal da 

construção do brasileiro. É preciso que a escola reflita sobre os preconceitos, injúrias, desrespeito entre outras 

violências contra a própria identidade, logo, o negro faz parte da identidade da nossa nação. 

Reconhecer a cultura afro-brasileira é dar voz para um povo que teve seus direitos negados durante 

muito tempo. A inserção das DCNs da Educação Étnico-Racial trata-se de uma abertura política na qual 

contesta-se padrões que eram tidos como verdadeiros e que perduraram os currículos escolares brasileiros 

há muito tempo sem margem de contestação, logo, a educação escolar é um território em disputa em que 

prevalece ideologias, é um espaço de luta social. (ARROYO, 2011) 

Ao estudar a história dos povos que constituíram o Brasil, evidencia-se as falácias que foram 

amplamente divulgadas, compreende-se o porquê da desigualdade social e ainda à luz de uma análise crítica 

da própria história, ganha-se instrumentos necessários para a transformação social, pois apesar da escola 

ser um território de disputa ideológica ela é a principal instituição que fornece subsídios históricos, políticos, 

sociais, culturais que formam o cidadão. Daí a importância do compromisso ético dos atores sociais da escola, 

sobretudo dos professores que se veem diante de inúmeras culturas nas quais lhes competem mediá-las 

respeitando sua individualidade e coletividade. É imprescindível saber que 

 

Quando o professor se posiciona consciente e explicitamente, do lado dos 

interesses da população majoritária da sociedade, ele insere sua atividade 

profissional – ou seja, sua competência técnica – na luta ativa por esses interesses: 

a luta por melhores condições de vida e de trabalho e a ação conjunta pela 

transformação das condições gerais (econômicas, políticas, culturais) da sociedade. 

(LIBÂNEO, 2013, p. 48) 

 

Vê-se, pois que antes de olhar para o conteúdo que trata das relações étnico-raciais, o professor 

deve ter uma postura crítica, estar embasado teoricamente e com subsídios necessários, pois ensinar a 

história de afro-brasileiros é imergir em atividade de interesses. 
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Cabe ressaltar que muitos professores são negros e durante seu percurso docente estiveram à 

frente desta luta social, portanto, a escola, os currículos e políticas públicas devem dar voz a estes que nem 

sempre puderam expressar-se à sua maneira cultural. Quem nunca viu ou ouviu relatos de racismo e 

preconceito contra o professor? Apesar da grande parcela populacional reconhecer a importância do 

professor, os casos de preconceito devido à origem, à etnia existem e a escola e sociedade não podem fechar 

os olhos para estes casos. 

  Por isso importa os saberes afro-brasileiros visto que pertencem: a) ao professor, sobretudo 

ao negro que se vê diante do seu direito de ter seus saberes reconhecidos nos currículos (ARROYO, 2011); 

b) à escola, lugar privilegiado de luta social visando à transformação, principalmente daqueles que tiveram 

direitos negados ao longo da história brasileira (FREIRE, 1979); c) ao aluno, sujeito histórico na qual está em 

construção a sua identidade cidadã pautada no respeito às diversidades, sobretudo as culturais. Este é o 

sujeito mais importante haja vista que a sua formação trará reflexos para a nova sociedade do século XXI 

(FREIRE, 1996); d) à sociedade, constituída de diversos saberes sociais, particularidades e diversidades, 

entretanto, ainda insiste em preconceitos. (FREIRE, 1983) 

O conhecimento liberta, dá voz, constrói, transforma e a escola é o lugar privilegiado para essa 

construção. 

Diante do que foi exposto sobre a importância da aprendizagem da história dos afro-brasileiros e 

africanos no Brasil e o papel do professor para o ensino, verifica-se que dentre as inúmeras práticas 

pedagógicas o ideal é que se trabalhe o contexto histórico. É a partir da história que se tem uma visão crítica 

dos povos e da sociedade, não há como trabalhar com cultura sem observar as contribuições e implicações 

que ela tem. O professor precisa saber que 

 

Expressões da cultura de determinadas sociedades, os objetos podem ser 

explorados como portadores de possibilidades de aprendizado. No ensino de 

História, compreender parte da cultura por meio dos artefatos é um recurso bastante 

potente para o conhecimento de povos que viveram em outros tempos e espaços. 

(SILVA; PORTO, 2012, p. 8) 

 

Nesse sentido, o tambor de crioula é um artefato arraigado de história e por ser um instrumento 

musical cabe ao professor apresentar aos alunos de modo reflexivo contando as origens e o porquê do seu 

uso ultrapassando o senso comum e a visão estereotipada da religiosidade.  

Não é intuito desta pesquisa fornecer práticas pedagógicas prontas para professores, mas contribuir 

com subsídios teóricos e históricos sobre o tambor de crioula, patrimônio imaterial da cultura afro-brasileira, 

para compreender a sua riqueza e seu importante papel na identidade da nação. O tambor de crioula é um 

instrumento que deveria ser mais divulgado nas escolas, não como objeto folclórico, mas como uma prática 

cultural ainda em atividade, pois ele foi fortalecido após o seu reconhecimento como patrimônio imaterial e 

muitos nordestinos, sobretudo maranhenses ainda o pratica, entretanto, ao emigrarem sentem-se coagidos a 

praticar pelo preconceito que a sociedade tem com a cultura afro-brasileira. E é nessa perspectiva que a 

escola é um local privilegiado, pois ela não limita-se à formação acadêmica, ela visa a formação integral pois 

na escola  

 

O estudante pode ser convidado a discutir com sua turma as relações de 

continuidade e ruptura, semelhanças e diferenças entre o passado colonial 

brasileiro e o presente. Nesse contexto, pode se estabelecer um rico aprendizado 

de atitudes de defesa da igualdade entre homens e combate ao preconceito e 

discriminação étnica e racial. (SILVA; PORTO, 2012, p. 39) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Diante do que foi exposto sobre o tambor de crioula, verificou-se que é um instrumento simbólico 
arraigado de histórias e o estudo da história dos afro-brasileiros é importante para os alunos levantar 
questionamentos de sua época comparando-os com as situações do passado para que possa compreender 
os preconceitos étnicos e raciais presentes. O tambor é mais que um instrumento, é um material histórico 
reconhecido que precisa ser apresentado e discutido nas escolas para que se possa combater o preconceito 
existente com a cultura negra haja vista que o tambor é visto de forma religiosamente estereotipada e, nesse 
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sentido, precisa ser difundido nas escolas para que os alunos conheçam de fato as histórias que o tambor 
possui, fonte de constituição do povo brasileiro. É importante apresentar essas histórias do tambor aos alunos 
visto que muitos nordestinos imigram para outras regiões onde se sentem intimidados em representar sua 
cultura e assim tornam-se reféns dos preconceitos num país cuja constituição tem o negro como protagonista 
principal. 

No que diz respeito à formação crítica do professor, observou-se que este é um ator social 
importantíssimo para trabalhar com a história afro-brasileira, em primeiro lugar por ser o mediador do 
conhecimento histórico na qual este também tem seus saberes em diálogo, logo o professor carrega consigo 
saberes e práticas que muitas vezes podem ser de cunho racista e aí reside a importância da sua formação 
crítica para que possa emergir uma análise crítica sobre suas práticas pedagógicas que até certo momento 
são tidas como inofensivas, mas quando analisadas além do senso comum identifica-se ideologias racistas e 
preconceituosas; em segundo lugar que muitos professores são negros e tem um papel preponderante dentro 
da escola, haja vista que este carrega consigo sua história de luta social e muitas vezes nos currículos suas 
práticas não tem voz devido ao preconceito que ainda permeia a sociedade brasileira, entretanto, este 
profissional é importante para a transformação social pois ele é protagonista principal e no entanto reivindica 
por sua voz. 

A questão levantada nesta pesquisa: por que apresentar o tambor de crioula aos alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental mostrou-se mais profunda do que se imaginava, em primeiro lugar, percebeu-
se que é um instrumento que carrega consigo muitas histórias de luta e sobrevivência, era uma ferramenta 
de voz aos negros que viviam silenciados, portanto há muito que se aprender para ensinar aos alunos sobre 
a cultura negra; em segundo lugar, o tambor é visto de forma religiosamente estereotipada e isso implica na 
forma como muitos nordestinos manifestam a sua cultura, devido a imigração destes povos para outras 
regiões do país tem-se a necessidade de aprofundarmos os conhecimentos da cultura negra e de maneira 
fidedigna para não perpetuar falácias que comumente encontra-se nos conteúdos programáticos, daí a 
importância das DCNs das Relações Étnico-Raciais, uma garantia de que a história dos negros possa ser 
apresentada nas escolas e aos alunos na sua essência. 

Espera-se que essa pesquisa contribua para muitos debates acerca da cultura negra para que 
possamos ampliar a voz de um povo que se viu silenciado há muito tempo. É preciso discutir, explorar, 
apresentar não somente aos nossos alunos, mas para professores, escolas e sociedade. Uma discussão para 
que possa quebrar paradigmas e estereótipos. 
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RESUMO  

  
Neste texto, abordamos os conceitos de aprendizagem através da arte, relacionando-os com a inclusão de crianças com 
transtorno do espectro autista nas escolas. Contudo, se trata de uma pesquisa inicial sobre a temática, daí a importância 
do contato com conhecimentos gerais, através de autores referenciais que fazem parte do recorte bibliográfico. Para tanto, 
objetiva-se tecer um caminho entrelaçado acerca dos assuntos mirando um sucesso escolar inclusivo mais efetivo. A 
investigação no âmbito de Mestrado está em processo de construção através das diferentes tramas que englobam as 
questões de processo e desenvolvimento de um ensino mais humano para as crianças com autismo dentro dos espaços 
escolares.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Arte. Educação Inclusiva. Transtorno do Espectro Autista.  

  

INTRODUÇÃO  

  

O presente texto das aprendizagens por meio da arte de crianças com transtorno do espectro autista, 
objetivando-se a compreensão das suas relações, entre arte e infância para uma educação inclusa mais 
efetiva, a partir de leituras bibliográficas. Desta maneira, é necessário o entendimento que além de autores 
referenciais para a construção de uma linha de pesquisa, existe a experiência prática, pessoal, da proponente, 
atuando em diferentes escolas particulares e municipais, como educadora e auxiliar de inclusão. Muitos 
desses processos e conhecimentos estão vinculados à vivência em sala de aula, e isso não é dissociável 
desta escrita de revisão teórica. 
  A pesquisa se desenvolveu no âmbito de uma revisão bibliográfica, a partir de um projeto inicial para 
o Mestrado no Programa Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale, localizada em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande do Sul (BR). Desta forma, o texto busca uma primeira compreensão e entendimento 
destes assuntos norteadores para a futura dissertação. 
  É necessário a compreensão o entendimento de como acontecem as aprendizagens e na sua 
perspectiva da educação inclusiva, relacionando com o transtorno do espectro autista e no seu 
entrelaçamento com a arte, que promove a real participação e interação do sujeito dentro de uma sala de 
aula.  
  O texto está dividido em cinco grandes assuntos, a saber: na primeira aborda as concepções, 
objetivos e a metodologia da pesquisa para a compreensão de autores referenciais. A segunda, inicia-se a 
construção e entendimento da temática, abordando a respeito dos processos de aprendizagens a partir da 
Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1993), desta forma vinculando-se com a educação inclusiva.  

Na terceira parte conceitualiza o transtorno do espectro autista (TEA), a partir das definições 
presentes nos documentos internacionais: o DSM-V e o CID-10, revisitando as suas características 
primordiais. Assim, demonstrando o processo de aprendizagem das crianças autistas através da presença da 
arte na educação, favorecendo uma inclusão mais efetiva dentro da sala de aula.  

Na quarta parte aborda a educação inclusiva, permeando pelas legislações internacionais como a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, assim resultando na criação 
nas leis brasileiras: Lei nº 9.394 (1996) que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei 
nº 13.146 (2015) que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desta forma, vinculando com as 
concepções de uma educação mais inclusiva para pessoas com deficiência, a partir de Mantoan (1997, 2003, 
2013).  

 
16 A primeira versão do texto foi submetido ao evento III CIDI Congresso Internacional de Diálogos Interdisciplinares: 
comunicação digital e futuros possíveis sob o título de “Aprendizagens por meio da arte de crianças com transtorno do 
espectro autista” promovido pela Universidade Feevale.  
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Na quinta parte é a conclusão momentânea da pesquisa que continua em andamento, sob as 
perspectivas de aprendizagem e uma educação mais inclusiva através da arte para crianças com transtorno 
do espectro autista.  
 

METODOLOGIA 

 

A metodologia para a construção do texto busca subsidiar a elaboração da escrita de um projeto de 
pesquisa de Mestrado no âmbito do Programa de Pós Graduação Diversidade Cultural e Inclusão Social, mais 
exatamente, dar o suporte para o contexto do será realizado pela aprendizagem da arte por crianças autistas, 
temática em questão. Na sequência, por meio da revisão bibliográfica, iniciamos o aprofundamento de leituras 
dos seguintes autores: Gardner (1993), Orrú (2016), Ferreira (2011), Dubois e Zillmer (2012), Mendes; 
Cavalhero e Gitahy (2010), Mantoan (1997; 2003; 2013), Stainback e Stainback (1999).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

  Início, através do conceito de inteligência que está estritamente vinculado com o sistema educacional 

atual.  A partir de diferentes pesquisadores da temática, evidencio o autor da Teoria das Inteligências 

Múltiplas, Howard Gardner (1993), para o entendimento do desenvolvimento desta investigação.  

Para Gardner (1993, p. 13), inteligência é a habilidade de solucionar problemas ou criar produtos em 
uma sociedade cultural. Através de seus estudos compreende-se que não existe uma forma única de 
inteligência, mas sim inteligências múltiplas e independentes que todo indivíduo possui com maior ou menor 
intensidade (GARDNER, 1993, p. 13). 

O pesquisador destaca que testes padronizados realizados através de lápis e papel ou verbalmente 
convencionais não evidenciam as inteligências, pois é necessário analisar as situações cotidianas dos sujeitos 
(GARDNER, 1993, p. 13). Infelizmente, nosso sistema educacional continua medindo a inteligência ou a 
aprendizagem somente através de provas, enaltecendo algumas habilidades e esquecendo de todas as sete 
inteligências do cérebro humano. Estão relacionadas às seguintes áreas: musical, corporal, lógico-
matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal (GARDNER, 1993, p. 22), sendo necessário a 
compreensão de quais habilidades e competências estão vinculadas a cada uma delas.  
  A inteligência musical envolve a habilidade de tocar maravilhosamente algum instrumento ou ter a 
capacidade de percepção e produção sonora, em que o Gardner (1993, p. 22) relata que uma criança autista 
pode ter essa capacidade, porém não possui a linguagem verbal para se comunicar.  
 A inteligência corporal-cinestésica é a capacidade de utilizar-se do próprio corpo para se comunicar 
e expressar diferentes emoções, como na dança, em um jogo de algum esporte ou criar um produto 
(GARDNER, 1993, p. 23). Exemplos de profissões que envolvem tais percepções: dançarinos, atletas, 
cirurgiões e artistas (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência lógico-matemática é considerada e possui exaltação de uma das mais relevantes dentro 
das salas de aula, em que é proporcionada a base para a construção dos testes em nível nacional. Desta 
forma, refere-se à habilidade de resolver problemas rapidamente, assim criando hipóteses (GARDNER, 1993, 
p. 24 e 25) além de desenvolver a capacidade científica (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência linguística, assemelha-se com a situação ocorrida com a inteligência lógico-matemática, 
sendo extremamente exaltada e encobrindo as demais. O autor descreve que crianças com deficiência 
intelectual podem compreender palavras e frases, simultaneamente com a apresentação de dificuldades na 
linguagem verbal (GARDNER, 1993, p. 25).  
 A inteligência espacial é a capacidade de imaginar e organizar um mundo espacial e ser capaz de 
observar detalhes pequenos, como os marinheiros, cirurgiões, escultores e pintores (GARDNER, 1993, p. 
15). Descreve que os cegos, reconhecem as formas através do tato, equivalendo com a percepção visual, em 
que possuem tamanha capacidade de raciocínio.  
 A inteligência interpessoal é a capacidade de compreensão das outras pessoas, seja na questão 
emocional, visual ou intencional, mesmo que ela esconda tais sentimentos (GARDNER, 1993, p. 27). 
Relacionando com os vendedores, políticos, professores, terapeutas e líderes religiosos (GARDNER, 1993, 
p. 15).  
 A inteligência intrapessoal é a capacidade de se autoperceber, de observar-se internamente 
(GARDNER, 1993, p. 15), conhecendo seus sentimentos, emoções e comportamentos, objetivando-se a 
compreensão pessoal para trabalhar a seu favor. Gardner (1993, p. 29) refere-se as crianças autistas como 
indivíduos que possuem a inteligência intrapessoal prejudicada, pois não conseguem se referir a si mesmas, 
entretanto possuem outras habilidades e domínios, nas quais foram citadas e abordadas anteriormente.  
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A partir do capítulo “O que eu farei segunda-feira pela manhã?” escrito por Mary Falvey, Christine 
Givner e Christina Kimm presentes no livro “Inclusão: um guia para educadores” de Susan Stainback e William 
Stainback (1999), relacionam as teorias de Gardner (1993) com a educação de crianças com deficiência. Os 
autores afirmam que as salas de aula que se baseiam nestes fundamentos, têm maior chance de obter 
resultado com a pluralidade de alunos, inclusive com os que são rotulados que não aprendem ou que possuem 
diferenças ou deficiências (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148).  

Atualmente nas escolas, as únicas inteligências relevantes são a linguística e a lógico-matemática, 
que respectivamente relacionam-se com as disciplinas de português e matemática, que possuem maior carga 
horária nas estruturas curriculares e estão presentes nas provas de larga escola como no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares das universidades. Gardner (1993) afirma que os testes que 
medem a inteligência, chamados de QI (quociente de inteligência), eram valorizados somente essas duas 
áreas, desta forma, caso resulta-se em uma nota abaixo da média, era considerado inapto (GARDNER, 1993, 
p.13).  

Assim, os alunos que fracassam nestas matérias se auto nomeiam e são intitulados pelos outros de 
“incapazes” ou outros termos desqualificados, porém a linguística e a lógico-matemática não são as únicas 
formas de inteligências existentes, a partir das teorias de Gardner (1993) ainda existem outras cinco áreas, 
que o estudante permeia.  

Tendo em vista a teoria, as escolas que utilizam desta metodologia, tem muito mais chances de 
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva, em que os alunos presentes são totalmente heterogêneos, 
diferentes uns dos outros, seja fisicamente e/ ou intelectualmente, desta forma, desfrutando de uma educação 
mais significativa (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148). Assim, todos os alunos possuem suas 
potencialidades individuais e únicas, pela qual aprende de uma maneira diferente, isso não acontece somente 
com as crianças com deficiência.  

A partir disso, nós como educadores, necessitamos de uma visão inclusiva para compreender que as 
inteligências são amplas, que não somente precisam transparecer nas disciplinas escolares, mas na própria 
relação com o outro e com si próprio, como por exemplo, as inteligências intrapessoal e interpessoal 
(GARDNER, 1993, p. 29). Desta forma, é necessários o reconhecimento e a estimulação de todas as sete 
inteligências, pois somos diferentes uns dos outros, e assim possuímos combinações distintas (GARDNER, 
1993, p.18).  

É necessário entender que as crianças com deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual, 
possuem as suas próprias inteligências também, não é somente relegado aos ditos alunos “normais”, mas 
que todos temos as nossas particularidades, não somos iguais. 

Assim, para nortear o caminho de entendimento do presente texto, é necessário a compreensão da 
definição de transtorno do espectro autista (TEA) em que é um transtorno do desenvolvimento neurológico, 
definido pela grande dificuldade de comunicação e interação social em que apresentam comportamentos e 
interesses restritivos e repetitivos (ARAÚJO, 2019, p. 1). As características da síndrome surgem próximos 
aos dois anos, em que é possível observar disfunções no desenvolvimento da criança, em que através de 
intervenção precoce, esses sintomas são suavizados, porém não possui cura.  

Para o diagnóstico, os profissionais capacitados utilizam as definições apresentadas em dois 
documentos: o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) organizada pela Associação 
Americana de Psiquiatria, em que está em sua quinta edição e a Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento (CID-10) realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ambos descrevem a respeito 
das características e informações essenciais para a designação e construção do laudo específico da criança.   
 O DSM-5 expõe as seguintes características presentes nos sujeitos com transtorno do espectro 
autista: déficits na comunicação e na interação social com dificuldade ou ausência no contato visual e 
linguagem verbal; falta de interesse na relação com o outro e em brincadeiras; possuem padrões 
comportamentais repetitivos e restrição acima do normal com alguns interesses e atividades como alinhar ou 
girar objetos, ecolalia e apreço por um rotina regular com padrão de comportamento; há insistências nas 
mesmas coisas ou objetos; e possuem uma sensibilidade extrema, podendo ser hiper ou hiporreatividade a 
estímulos sensoriais como: indiferença a dor, reação a sons ou texturas específicas (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 50).  
 O CID-10 complementa as informações trazidas anteriormente pelo DSM-5, em que os dois textos 
trazem semelhanças e diferenças em características que podem ser observáveis em sujeitos com TEA, em 
que alguns comportamentos podem ser derivados do excesso a estímulos sensoriais como: desatenção, 
autoagressividade ou com terceiros, impulsividade e acessos de raiva (OMS, 1998, p. 116).  Uma das 
situações mais identificáveis é a sensibilidade a barulhos sonoros muito altos, em que gera uma primeira 
atitude: colocação das mãos nos ouvidos, para que interrompa a percepção e o possível desencadeamento 
de atitudes prejudiciais.  
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Apesar das inúmeras pesquisas a respeito do assunto, não existe uma causa incontestável para o 
desenvolvimento do transtorno nas crianças, há suposições, como a relação da genética dos pais, fatores 
ambientais, medicamentos relacionados a depressão. Não possui cura, porém, existem diversos tratamentos 
multidisciplinares, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, entre outros que auxiliam na melhoria 
de vida social e educacional. 

Após a compreensão do autismo, será relacionado com o campo da arte, pois as duas áreas se inter 
relacionam e se beneficiam no desenvolvimento do indivíduo promovendo de forma efetiva a inclusão 
(FERREIRA, 2011, p.42). Em que a arte é de extrema importância para a educação, onde os alunos possuem 
espaço para se expressarem, através da sua imaginação, possibilitando um caminho de comunicação e 
aproximação dos sujeitos. À vista disso, se diferencia das demais disciplinas do currículo escolar, pois não 
há a preocupação de existir o certo ou o errado, pois isso faz parte do desenvolvimento do processo criativo.  

A arte é relevante desde a pré-história com os homens das cavernas, que se expressavam e 
dialogavam através das pinturas nas próprias paredes, antes mesmo de surgir a linguagem escrita e oral, 
assim se tornando uma das primeiras manifestações da humanidade. A partir disso, percorreu por vários 
caminhos, com funções distintas, técnicas, formatos, perpassando por todas as formas de opressão, assim 
permanecendo até os dias atuais.  

Além do contexto histórico e cultural que a arte influencia e possui grande importância, ela se torna 
um campo de conhecimento dentro das escolas: arte/ educação, para possibilitar o aluno experimentar e se 
expressar através dela, através de diferentes linguagens, técnica e materiais, possibilitando a construção de 
um caminho pessoal dentro da disciplina.  
 A partir dos livros “Arte, Escola e Inclusão: atividades artísticas para trabalhar com diferentes grupos” 
de autoria de Aurora Ferreira (2011) e “A arte na inclusão de jovens com transtornos globais de 
desenvolvimento” de Patrícia J. Zillmer e Rejane C. Dubois (2012) trazem a concepção de que a arte 
proporciona a expressão dos desejos, dos sentimentos e principalmente a sua personalidade, através da 
sensibilidade e da criatividade. Assim, resultando na integração dos portadores17 de necessidades especiais 
à sociedade, uma vez que vai facilitar também o desenvolvimento cognitivo. Observa-se, com isso, que muitos 
alunos conseguem uma melhor verbalização, desenvolvem habilidades estimulados por atividades artísticas, 
e consegue adquirir um posicionamento social, possibilitando sua inclusão no mundo em que vivem 
(FERREIRA, 2011, p.60).  
 A arte beneficia completamente o desenvolvimento da pessoa com deficiência, não somente na 
própria área, mas influência no progresso cognitivo e de linguagem. Através disso, o educador necessita ter 
um olhar sensível para as produções dos alunos, para explorar as suas potencialidades, afim de criar 
situações para as crianças com autismo seja encorajada a desenvolverem com maior expressividade e que 
não seja julgada por seus rabiscos (ORRÚ, 2016, p. 179).  
 Além disso, através da arte há uma aproximação mais intensa do aluno autista do professor, em que 
possibilita a inserção dos seus interesses específicos, que são temáticas que têm maiores preferências, como 
futebol, desenhos animados, personagens infantis, que variam de cada um, mas é uma característica 
presente em todos eles. Para que desta forma, os sujeitos participem ativamente no desenvolvimento da 
proposta prática.  
 As crianças com autismo possuem os sentidos mais ou menos aflorados, sejam eles, hipo ou 
hipersensíveis, desta forma, possuem maior aproximação de alguns materiais ou rejeição por eles. Assim, é 
necessário, a construção de conhecimento e aproximação da criança, onde se conhece essas características. 
Entretanto, este é um assunto para maior aprofundamento nas próximas leituras, pesquisas e ações práticas. 
O mais importante é a compreensão de que todos os autistas são singulares, cada um deles possui as suas 
particularidades, assim como todos nós, e não existe um método único para a inserção de todos, mas é 
necessário a aproximação e a construção de afetividade entre professor-aluno.  

A educação inclusiva de crianças com deficiência é um assunto amplamente discutido a muitos anos, 
há inúmeras pesquisas, textos e artigos que defendem e evidenciam os benefícios dessa relação, entretanto 
a descriminação ainda se sobressai a tudo isso, e os direitos relegados a esses sujeitos são descumpridos.  
 A partir disso, existem diversas declarações a respeito da educação em níveis internacionais, para a 
inclusão das minorias sociais como: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (1990) e a 
Declaração de Salamanca (1994). Ambas influenciaram na criação de leis no Brasil como: a Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996) e a modificação na Constituição Federal de 1988.  
 Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
definiram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, para assegurar o direito à educação, pois uma 

 
17 O termo “portador” não é adequado para se referir a pessoa com deficiência, pois “uma pessoa não “porta” autismo ou 

outra deficiência. Na verdade, a condição de ter uma deficiência faz parte da singularidade da pessoa” (ORRÚ, 2016, p. 
15). Assim, utiliza-se o termo “pessoa com deficiência”. 
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parcela da população socioeconomicamente inferior não tinha acesso. No Art. 3 define a universalização do 
acesso à educação afim de promover a equidade, proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos, com 
o objetivo de superar as desigualdades, daqueles grupos que eram excluídos, como os pobres, crianças de 
rua ou trabalhadoras, povos indígenas, as minorias étnicas, raciais e linguísticas, e entre outros, e a 
aprendizagem das pessoas com deficiência que requerem uma atenção especial, para que façam parte 
integrante do sistema educativo (UNESCO, 1998).  
 A Declaração de Salamanca foi criada a parir de uma Conferência Mundial de Educação Especial, 
apresentada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1994, em que participaram 88 governos e 25 
organizações internacionais. Defendeu-se que toda criança possui o direito à educação, onde serão 
respeitadas as suas características, seus interesses, habilidades, competências e principalmente as 
necessidades de aprendizagens únicas, assim definindo como obrigatória o acesso à escola de sujeitos com 
deficiência, em que deverão construir uma sociedade mais inclusiva, combatendo com todas as formas de 
descriminação, para alcançar a educação para todos, sem a exclusão e a distinção de nenhum sujeito (ONU, 
1994), pois todos somos capazes de aprendem, entretanto com métodos e formas diferenciadas.  
 No Brasil, foi criada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em que define do seu Art. 3º que o ensino será ministrado tendo em vista os seguintes 
princípios: a igualdade de acesso e permanência nas escolas, em que há a liberdade de aprendizado, 
pensamento, a compreensão da cultura e o saber, sendo essencialmente gratuito no ensino público (BRASIL 
1996). A respeito da educação especial, no Art. 58 entende-se como sendo oferecida no âmbito regular de 
ensino para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 1996).  

A partir disso, surgiram novas legislações que se referem aos direitos desses sujeitos, que até então, 
eram excluídos em escolas especiais e eram discriminados em todas as esferas. A Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) que se destina a assegurar as condições de igualdade, promovendo a inclusão social na 
sociedade (BRASIL, 2015).  

Tendo em vista, todas as legislações e declarações criadas para assegurar primordialmente que as 
minorias sociais sejam incluídas no espaço educacional, objetivando que todos tenham os mesmos direitos 
de ensino e aprendizagem, com recursos adaptativos e tecnologias assistivas.  

Acredita-se que seja necessário diferenciar alguns termos que surgem no decorrer desse processo, 
como a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. A primeira ocorre quando os alunos com deficiência 
são diretos ou indiretamente privados de participar do processo de escolarização com sujeitos sem 
deficiência. A segregação ocorre quando os sujeitos com deficiência participam do processo de aprendizagem 
em ambientes separados com demais pessoas com deficiência, como escolas especiais, APAE18. A 
integração é o processo de inserir os estudantes com deficiência no sistema de ensino, porém o atendimento 
é realizado em salas exclusivas. E por fim, a inclusão é a inserção dos alunos com deficiência em salas com 
os demais alunos, promovendo a superação de barreiras e proporcionando um ambiente igualitário de 
aprendizagem e participativo. Para isso, a escola e os professores necessitam buscar uma reforma 
sistemática do processo de ensino e aprendizagem, para efetivamente incluir a todos (HEHIR et al, 2016, 
p.3). 

Os alunos com e sem deficiência frequentam a mesma sala, dessa forma, beneficiando práticas de 
aprendizagem que englobam a todos, propiciando a valorização da diversidade e da aceitação do outro. 
Entretanto, é necessário compreender que, muitas vezes, existe a “falsa inclusão”, em que o processo de 
aprendizagem é excludente, uma vez que o aluno incluído é disposto a realizar outra proposta diferente dos 
demais da turma.  

 Na atuação em sala de aula, é necessário que o professor observe a relação dos demais alunos com 
a criança com o transtorno do espectro autista, devendo haver solidariedade e compreensão do bem-estar 
nessa convivência. Isso, para que não haja discriminação e principalmente, piadas e brincadeiras, que são 
denominadas bullying. Assim, exercitando com os demais alunos, a tolerância, a paciência e a boa vontade 
para que a criança com TEA se sinta em um ambiente seguro (BOGONI; FREITAS, 2017, p. 7). 

Muitas pessoas possuem a ideia errônea de que a inclusão de alunos com e sem deficiência na 
mesma sala, pode resultar em um menor rendimento de aprendizagem. Sendo comprovada através de uma 
pesquisa realizada pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, que 81% dos alunos sem deficiência não 
sofreram prejuízos, pelo contrário, mostrou-se os benefícios por frequentarem a mesma turma que os sujeitos 

 
18 No estado do Rio Grande do Sul (BR), existem diversos espaços como APAE que significam a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais. 
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incluídos (HEHIR et al, 2016, p.7), isso se deve a metodologia de ensino e aprendizagem abordada pelos 
educadores, para que os alunos tenham o mesmo nível de atenção e assim, se desenvolvam. 

Segundo o artigo desenvolvido pelo Instituto Alana descreve que há cinco benefícios da inclusão para 
alunos sem deficiência: diminuição do medo das diferenças humanas, seja na aparência ou nas suas 
limitações; crescimento da cognição social; melhoria do autoconhecimento, principalmente a sensação de 
pertencimento; desenvolvimento dos princípios morais e éticos pessoais em relação ao menor preconceito e 
a maior capacidade de atender as necessidades do outro e por fim, a amizade (HEHIR et al, 2016, p.12).  

Desta forma, nos demonstrando o quanto é necessário promover a inclusão de todos os alunos nas 
salas de aulas, para que todos aprendam mutuamente, respeitando todas as diferenças, sendo assim, um 
primeiro passo para a construção de uma sociedade mais afetiva e menos exclusiva das pessoas com 
deficiência.  

 O livro “Artes visuais na educação inclusiva: metodologias e práticas do Instituto Rodrigo Mendes” 
escrito pelo próprio Rodrigo Mendes, José Cavalhero e Ana Maria Gitahy (2010), apresenta inúmeras práticas 
realizadas durante os anos com pessoas com deficiência, iniciando através da conceitualização do que 
significa educação inclusiva, onde “incluir não significa “normalizar”, tentar encaixar alguém considerado 
diferente em um modelo tal qual ele se apresenta”, mas “incluir corresponde a “singularizar”, assumir como 
ponto de partida que todo aluno é único no que se refere à sua história e suas potencialidades” (MENDES; 
CAVALHERO; GITAHY; 2010, p. 23). Assim, é necessário absorver esses entendimentos para a construção 
de um sistema educacional mais humano, e que ela precisa mudar e não os alunos para se adaptarem às 
suas exigências.  

Quando se trata de educação inclusiva, temos como referência primordial a autora Maria Teresa Eglér 
Mantoan (1997, 2003, 2013) que escreveu diversos livros sobre o assunto, como “Inclusão escolar: o que é? 
por quê? como fazer?” (2003), “O desafio das diferenças na escola” (2013) e “Ser ou estar, eis a questão: 
explicando o déficit intelectual” (2003). As escolas são obrigadas através da legislação, a aceitar as matrículas 
de crianças com deficiência, entretanto, a escritora define atualmente, estes espaços como excludente, 
segregador e conservador de ensino, onde nada mudou, tudo continua exatamente igual. Estes lugares não 
possuem acessibilidade para alunos com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, não há recursos 
humanos para auxiliá-los e nem estrutura física.  

A partir disso, Mantoan (2013, p. 37) indica que “a inclusão implica uma mudança de paradigma 
educacional que gera uma reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, 
currículos, avaliação e gestão do processo educativo”. Sendo completamente diferente da forma como é 
realizado na prática dentro de uma escola, simplesmente o aluno que precisa se adequar às normas, e não 
ao contrário, não há flexibilização e muito menos suporte para o ensino, em que todos precisam aprender da 
mesma maneira e são avaliados através de provas. Neste processo de inclusão, o mais importante é a 
compreensão de que antes do laudo de transtorno do espectro autista, existe na sala de aula, uma criança 
com desejos, vontades, interesses, personalidades, frustrações, suas habilidades e dificuldades, 
necessitando aprender a conviver em um espaço com os demais indivíduos (ORRÚ, 2016, p. 52). 

Necessita-se um olhar direcionado para as habilidades e potencialidades do aluno antes de observar 
e determinar somente as dificuldades e o que não consegue atingir. Assim, organizar um plano de atividades 
que possam desenvolver e relacionar com os interesses específicos, promovendo a verdadeira inclusão e 
participação de todos.  

A arte possibilita a ludicidade e, por isso está intimamente ligada ao brincar, proporcionando que a 
criança possa se desenvolver por meios divertidos, através da exploração de materiais. Dessa forma, o brincar 
é essencial às crianças, fortalecendo assim, os aspectos emocional, intelectual, social e físico, além de 
aprender a lidar com as suas emoções, potencializando a sua autonomia (ZILLMER; DUBOIS, 2012, p.61). 
Entretanto, as crianças com transtornos possuem dificuldade para brincar, logo, a arte se torna um 
potencializador lúdico, através do contato com massinhas, barro, tinta, entre outros, provocando, assim o 
desenvolvimento da leitura do mundo e da expressão pessoal (FREITAS; BOGONI, 2017, p.14). 

A arte é lúdica e mágica, assim, oferecendo um mundo de possibilidades para a criança experienciar, 
onde as cores, formas, texturas e odores precisam ser explorados de maneira diferente do seu cotidiano 
(FERNANDES, 2010, p.52). Todos os sentidos são estimulados de diferentes formas, oportunizando um maior 
desenvolvimento da criança, pois sabe-se que ela aprende dessa maneira, em que é a única disciplina que 
se preocupa e organiza ações que oportunizam esse crescimento.  

No contexto escolar, a arte é a única disciplina que inclui todos os alunos, pois cada um possui seu 
próprio processo pessoal e criativo, em que suas experiências anteriores interferem na forma como as 
organiza. Assim, não há exclusão de ninguém, pelo contrário, desenvolve a concepção de que somos e 
pensamos diferente uns dos outros, compreendendo e respeitando as particularidades de cada indivíduo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A educação brasileira tem muito o que avançar em termos de processo de ensino e aprendizagem, 
pois ainda as escolas caminham a passos lentos e vagarosos para a desconstrução do ensino tradicional e 
academicista, em que o pesquisador Paulo Freire (1987) tanto criticava em seus textos. O autor descreve a 
educação como um ato de depositar, em que o professor ensina os conteúdos que são depósitos para os 
educandos, por memorização e repetição de informações (FREIRE, 1987, p. 37), assim surgiu a concepção 
“bancária” da educação, onde não há criatividade, não há transformação e não há saber.  

A educação “bancária” de Freire corresponde a concepção tradicional, em que o professor é quem 
ensina e detém todo o conhecimento e o aluno é o que aprende e o que não sabe (FREIRE, 1987, p. 38). 
Entretanto, compreende-se que este modelo educacional está obsoleto, mas ainda muito presente nas 
escolas, em contra partida a educação nova ou progressiva, em que o educando é o sujeito da aprendizagem 
e que o educador é o mediador do processo.  

Houve uma mudança forçada na educação pela imposição das aulas online devido a pandemia 
mundial do COVID-19, que restringiu as aulas dentro das escolas. Desde o mês de março de 2020, o Brasil 
está em uma luta constante para o enfrentamento do vírus, tanto no âmbito da saúde, na educação e na 
economia do país.  

Segundo o Ministério da Saúde, a maior dificuldade enfrentada com o coronavírus é a transmissão 
da doença que acontece por meio do toque, das gotículas de saliva, no espirro, na tosse, no catarro e 
principalmente em objetos com as suas superfícies contaminadas, como celulares, computadores, 
maçanetas, nas embalagens dos alimentos no supermercado, entre outros. Dessa forma, ela acontece de 
forma rápida e imperceptível ao olho nu, assim sendo muito mais contagiosa.  

A partir disso, as aulas deixaram de estar dentro dos espaços escolares para estarem nas casas dos 
professores e alunos, em que há a dificuldade de acesso a tecnologias e a internet, tornando uma questão 
muito complexa, pois muitos não estão conseguindo estudar, aumentando cada vez mais a desigualdade no 
nosso país. Entretanto, fez com que se repensassem as metodologias de ensino e a ampliação no alcance 
dela com todos os educandos, de uma forma geral, seja das instituições privadas que possuem poder 
aquisitivo e das públicas, que estão buscando meios para a diminuição das diferenças.  

As escolas ainda são tradicionais no modelo de ensinar e de avaliar essa aprendizagem através de 
provas, porém isso há muito tempo tem se discutido, mas nada mudou. Principalmente no momento atual, 
em que as aulas deixaram de estarem em um espaço físico com a mesma metodologia da sala de aula 
presencial e carga horária para serem transpostas a uma plataforma online, em que é impossível estar desta 
maneira, tanto pelo excesso de tempo em frente ao computador pelas crianças e pela sua curta atenção.  

A pandemia também afetou os alunos com deficiência, pois deixaram de estar frequentando suas 
rotinas no psicológico, psiquiatra, terapias, atendimentos educacionais e na própria escola, ficando 
desassistidos por um grande período. Desta forma, apresentando um retrocesso de toda a aprendizagem e 
evolução, pois na metodologia a distância, muitos deles não se adaptaram, e uma grande dificuldade de 
aceitação de atividades serem realizadas juntos com seus responsáveis. 

Desta forma, se a educação está ainda em transformação lentamente de suas metodologias, e que é 
alvo de inúmeras críticas pelos pesquisadores educacionais desde a década de 70, a imposição da presença 
da inclusão de alunos com deficiência nestes espaços escolares, é mais recente ainda, e é muito mais difícil, 
pois existe o preconceito e a discriminação com esses sujeitos.  

Através disso, a única diferença é que os sujeitos com deficiência estão compartilhando a mesma 
sala de aula, porém, a estrutura curricular não é adaptada, os professores não possuem formação para 
acolher esses indivíduos, assim é a exclusão dentro de um espaço que deveria ser de troca e aprendizado 
mútuo.  

É muito mais fácil para todos, se fingirmos que essa criança não existe, ou aceitar a afirmação de que 
“não tenho formação para ensinar um aluno com deficiência” ou que ele jamais vai aprender, ou ainda mais 
cômodo que ele esteja um espaço segregado, com outros sujeitos que não irão ter um futuro. Essas são 
sentenças que escutamos dos professores e coordenadores de escolas, ou ainda pior do Presidente da 
República Jair Messias Bolsonaro que assinou o Decreto nº 10.502/20 retirando a obrigatoriedade da inclusão 
nas escolas públicas e particulares, que felizmente foi vetado, pois seria um retrocesso inimaginável para a 
educação de crianças com deficiência.  
 O Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 instituiu a “Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”, em que sua legislação deixa implícito a não 
obrigatoriedade da matrícula em escola regular pública e privada de alunos com deficiência (BRASIL, 2020).  
 A partir dessas informações, a política não está em vigor, pois é julgado como uma ação direta de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal através do relator o Ministro Dias Toffoli, em à ementa 
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descreve que a educação inclusiva é um resultado de conquistas pelas pessoas com deficiência, 
possibilitando a participação na sociedade e nas escolas de formas igualitária, em que a antagonicamente 
essa lei, é uma grave ofensa à Constituição de 1988 e um retrocesso na conquista dos direitos por esses 
indivíduos (TOFFOLI, 2021). 

Concluo assim, tendo em vista a aprendizagem de crianças com autismo através da arte, onde todos 
os alunos merecem uma escola que seja capaz de disponibilizar o ensino de qualidade, que possibilita a 
educação na convivência e na aceitação das diferenças  (MANTOAN, 2013, p.39). A partir da arte que 
promove a efetiva inclusão dos alunos com deficiência, promovendo a autoestima e a integração nas 
aprendizagens em sala de aula.  
 O presente texto não chega ao fim, é inicialmente uma pequena revisão de uma parcela restrita de 
livros e autores escolhidos, para a construção da pesquisa de Mestrado no âmbito do PPG Diversidade 
Cultural e Inclusão Social. Desta forma, está em processo e evolução diariamente, a partir de revisões 
bibliográficas, por ser um assunto de extrema relevância para a educação.  
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RESUMO  
  

Esta pesquisa refere-se à área da Educação e estabelece diálogos transdisciplinares com a Linguística Aplicada. Trata-
se de um estudo de caso realizado com 20 professores de Língua Portuguesa da rede estadual, municipal e privada da 
cidade de Cáceres-MT que participaram de um curso on-line de formação continuada para o uso das tecnologias digitais. 
Buscou-se investigar os desafios da promoção do letramento digital na escola a partir da percepção dos professores. A 
pesquisa ampara-se em pesquisadores que discutem o letramento digital e as práticas contemporâneas de ensino, como: 
Coscarelli (2016), Zacharias (2016), Dudeney et al. (2016), Barton e Lee (2015) e Rojo (2019), entre outros. Constatou-
se com base na análise dos dados que os principais obstáculos enfrentados pelos docentes são: a falta de formação 
para o uso das tecnologias digitais; ausência de laboratórios de informática e internet na escola; dificuldades em 
acompanhar as práticas sociais dos alunos; falta de equipamentos técnicos e a desatualização do Projeto Político 
Pedagógico que não ampara a implementação do letramento digital na instituição escolar. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento digital, Formação de professores, Ensino Remoto, covid-19. 

  

 

INTRODUÇÃO  
 

  As tecnologias digitais, aplicativos, softwares, redes sociais e dispositivos móveis têm exercido uma 
influência significativa sobre o processo de ensino-aprendizagem contemporâneo, sobretudo, no contexto da 
pandemia da covid-19 em que as escolas passaram a ofertar o Ensino Remoto e exigiu dos professores 
conhecimentos técnicos e multidisciplinares a fim de garantir a continuação do ensino por meio das 
tecnologias digitais e dos gêneros textuais emergentes. Essas implicações estão relacionadas ao letramento 
digital nas práticas de ensino dos professores que atuam por meio do ensino remoto e utilizam diversas 
ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem. O letramento digital é compreendido, nessa 
pesquisa, a partir da perspectiva de Buzato (2006) que o conceitua como um conjunto de práticas sociais que 
se apoiam, entrelaçam, e se apropriam mútua e continuamente dos dispositivos digitais para finalidades 
específicas, em contextos socioculturais mediados pelas tecnologias. 
  O estudo buscou investigar os desafios da promoção do letramento digital a partir de 20 narrativas 
tecnobiográficas que são, conforme Barton e Lee (2015), histórias de vida em relação às tecnologias, isto é, 
narrativas com base nas vivências de prática docente que descrevem a relação dos professores e das 
tecnologias no ensino. Os relatos foram extraídos de professores de Língua Portuguesa que atuam na 
educação básica, na cidade de Cáceres-MT, e que participaram de um curso de formação continuada que 
sistematizava o uso das tecnologias digitais.  
  A discussão do estudo se fundamenta em vários pesquisadores que discutem a relação entre 
linguagem, tecnologia e ensino, como Coscarelli (2016), Zacharias (2016), Dudeney et al. (2016), Barton e 
Lee (2015), Rojo (2019) que compreendem que as práticas sociais discursivas se alteram conforme a inserção 
das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, bem como, na rotina escolar dos educandos.  

  O texto está dividido em algumas seções. Na seção “Metodologia” está apresentado a descrição das 
etapas realizadas na produção desse Estudo de Caso, desde a coleta até a análise dos dados. No tópico 
“Alfabetização e letramento: diálogos possíveis” veicula-se a contextualização histórica sobre os conceitos de 
alfabetização e letramento, com o intuito de sistematizar o conceito de letramento digital, destaque, dessa 
pesquisa. 

  Na seção “Letramentos digitais e práticas pedagógicas contemporâneas: relações inevitáveis” é 
problematizada a definição de letramento digital e sua implicação nas práticas de ensino. Busca-se 
demonstrar as concepções teóricas desse tipo de letramento, para que, no tópico “A oferta do ensino remoto 
na pandemia da covid-19 e a urgência de formação continuada com foco nos letramentos digitais” fosse 
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possível discutir a urgência dos letramentos na oferta do Ensino Remoto”. O trajeto teórico fundamenta-se no 
tópico “Análises e discussões” no qual é apresentado os principais desafios para a promoção do letramento 
digital. 
 
 
METODOLOGIA  
  

Essa pesquisa é amparada em uma abordagem descritiva, exploratória, de caráter qualitativo do tipo 
estudo de caso. A pesquisa descritiva, conforme Gil (2002), visa delinear características de uma determinada 
população ou fenômeno por meio da observação sistemática. O estudo buscou compreender os desafios da 
promoção do letramento digital a partir dos relatos dos professores que participaram de uma formação 
continuada on-line e remota, denominada “Workshop on-line sobre tecnologias digitais e ensino de Línguas 
descomplicando a prática”, ofertada pelo Grupo de Pesquisa CNPq Linguagem, Tecnologia e 
Contemporaneidade em Linguística Aplicada (LINTECLA) da Universidade do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT19. 

Para a compreensão dessa pesquisa, foi necessário realizar a descrição das bases metodológicas 
com base em uma Pesquisa de Base Exploratória que, conforme Cervo e Bervian (1996), objetiva realizar 
descrições acuradas sobre um fenômeno e requer um planejamento flexível, que possibilite a compreensão 
dos mais diversos aspectos de um problema ou fenômeno. Gil (2002) acrescenta que a principal característica 
de um estudo exploratório é estabelecer uma relação ampla entre o pesquisador e o tema de estudo, 
articulando-a com pesquisas bibliográficas, entrevistas e análise de exemplos. Em relação à Pesquisa 
Qualitativa, Goldenberg (2004) avalia a importância de dedicar-se ao aprofundamento da compreensão dos 
fenômenos sociais e culturais de um grupo específico que é imensurável, e não se atentar apenas à 
representatividade numérica, mas, valorizar também aspectos subjetivos do fenômeno estudado. 

Já o Estudo de Caso “é uma abordagem de pesquisa usada para gerar uma compreensão profunda 
e multifacetada de uma questão complexa em seu contexto real” (CROWE et al., 2011, p.1). Nesse sentido, 
o Estudo de Caso proposto, nessa pesquisa, é de caráter descritivo-explicativo, “que não apenas descreve 
um fenômeno, mas tenta compreender as causas e efeitos” (PAIVA, 2019, p.67). Essa perspectiva 
metodológica é pertinente, na medida em que propicia uma visão integral do objeto de estudo e elucida o 
“contexto de caso” que envolve as situações que se materializa, do caso a ser investigado como: referências 
históricas, sociais, geográficas, ideológicas e econômicas. Com relação a esses elementos, Paiva (2019, 
p.65) afirma que o Estudo de Caso é um estudo naturalístico, pois investiga acontecimentos em “um ambiente 
natural e não criado exclusivamente para a pesquisa”. De maneira análoga, os casos, no entendimento de 
Dörney (2007) “são primordialmente sobre pessoas, mas os pesquisadores podem também explorar [...]uma 
instituição, uma organização, uma comunidade” (DÖRNEY, 2007, p. 151 In PAIVA, 2019, p.65). Com base 
nas definições dos autores e nas possibilidades de investigação propiciadas pelo Estudo de Caso, optou-se, 
nesse artigo, articular as várias ferramentas propiciadas por esse viés metodológico a fim de compreender os 
desafios na implementação das práticas pedagógicas de letramento digital na escola. 

Contexto da pesquisa 

O contexto da pesquisa emerge a partir dos dados adquiridos em uma atividade realizada na formação 
on-line e remota “Workshop on-line sobre tecnologias digitais e ensino de línguas: descomplicando a prática”, 
ofertada entre 15/06/2020 a 31/08/2020, para os professores da rede municipal, estadual, federal e privada 
da Educação Básica de Mato Grosso. O respectivo curso foi disponibilizado em duas plataformas, no 
Facebook, por meio de um grupo privado20 e no Google Meet, por meio de videoconferências. No Facebook 
ocorreram as atividades assíncronas e no Google Meet, as oficinas síncronas21. 

 O curso foi elaborado com o objetivo de fomentar um espaço colaborativo de discussões teóricas e 
atividades práticas, relacionadas às ferramentas digitais disponíveis para o ensino de língua(gem), como: 
Wheel decide, Vocaroo, Kahoot, Pixton, Google Ferramentas, Editores de vídeo, Voki, Bitmoji e BIGVU. A 

 
19 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/78900 

20 www.facebook.com/groups/272187933926059/ 
21 A comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta. Ou seja, o 

emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento (aula ao vivo).  Já a 
comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço. Ou seja, o comunicador e o receptor podem 
manter relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Fonte:  CIPULLO, R. Comunicação Síncrona e 
Assíncrona: comunique-se melhor! IMPACTA. 2018.  Disponível em: https://bit.ly/2D9apXS. Acesso em: 04/09/2020. 

https://bit.ly/2D9apXS
https://bit.ly/2D9apXS
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proposta visou preparar os docentes para o enfrentamento dos desafios instituídos pelas práticas de ensino 
remoto em Mato Grosso na pandemia da covid-19.  

O curso disponibilizou 200 vagas e recebeu 209 inscritos, entretanto, apenas 101 professores o 
concluíram. É importante salientar que a pesquisa utilizou-se somente de dados dos professores que 
concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido22 que assegura a privacidade dos 
informantes e esclarece os objetivos do estudo, seus riscos e benefícios. Um total de 71 participantes 
assinaram o respectivo termo. 

 

Participantes 

 

  Foram selecionados para a produção da pesquisa 20 professores/participantes, em que se analisou 
os dados apresentados pelos professores que lecionam Língua Portuguesa na cidade de Cáceres, interior do 
Estado de Mato Grosso. Priorizou-se investigar esses profissionais por constituírem o grupo mais expressivo 
de participantes ao longo da efetivação do Workshop. Além disso, o recorte teve o intuito de compreender 
como os professores de Língua Portuguesa dessa região compreendiam os desafios e possibilidades do 
letramento digital em sua atuação pedagógica, em sala de aula, nas escolas.  

Quadro 1: Participantes da pesquisa 

Identificação Titulação Idade Conclusão 
do curso 
de Letras 

Sexo Vínculo com a Educação 

Professor 1 Especialista 51 2002 F Professor efetivo da rede 
municipal/ Escola Urbana 

Professor 2 Mestra 30 2013 F Professor da rede particular 

Professor 3 Especialista 36 2011 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 4 Licenciada 46 1995 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 5 Especialista 35 2016 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 6 Mestra 36 2018 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 7 Especialista 48 2009 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 8 Licenciada 35 2010 F Professor contratado da rede 
municipal/ Escola do Campo 

Professor 9 Licenciada 35 2008 F Desempregado no momento 

Professor 10 Especialista 45 1996 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 11 Especialista 39 2017 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 12 Especialista 45 2000 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

 
22 https://forms.gle/ushNwxh3ooLB1eHr7 
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Professor 13 Especialista 32 2004 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 14 Licenciada 37 2006 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 15 Especialista 40 2008 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 16 Licenciada 40 2014 F Professor contratado da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 17 Especialista 46 1999 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 18 Mestra 28 2013 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Professor 19 Especialista 25 2018 M Professor contratado da rede 
Municipal / Escola do campo 

Professor 20 Mestra 43 2006 F Professor efetivo da rede 
estadual / Escola Urbana 

Fonte: Arquivo pessoal. 

   A tabela acima ilustra o perfil dos sujeitos da pesquisa e evidencia que a idade dos participantes varia 
entre 25 a 48 anos, sendo 19 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Em relação a formação, a maioria dos 
professores apresentam-se como especialistas, total de 11, também há 4 professores mestres e 5 professores 
licenciados. O ano de conclusão dos participantes do curso de Letras varia entre 1999 a 2018, dado que 
demonstra que devido à matriz curricular dos cursos, a compreensão dos professores, no que diz respeito às 
discussões sobre tecnologias digitais e seu ensino podem possuir interpretações distintas. É importante 
destacar que a maioria dos docentes, participantes do curso são concursados e efetivos da rede estadual em 
escola urbana, um total de 9, sendo 1 efetivo da rede municipal em escola urbana, 6 contratados da rede 
estadual em escola urbana, 2 contratados da rede municipal em escola do campo, 1 professor do ensino privado 
e 1 professor que estava desempregado. 

Coleta de dados 

         A constituição do corpus de análise deu-se a partir dos dados obtidos em uma das atividades 
realizadas no “Workshop on-line sobre tecnologias digitais e ensino de línguas: descomplicando a prática”, 
em que foi discutido o conceito de letramento digital e como algumas ferramentas digitais poderiam ser 
aplicadas pelos professores nas práticas de ensino remoto e presencial nas escolas. Nesta atividade, os 
participantes aprenderam a criar um Podcast on-line, que é um arquivo de áudio temático que pode ser 
utilizado como recurso pedagógico digital, em sala de aula, com os educandos. Na elaboração do arquivo de 
áudio, os professores tiveram que descrever e registrar, os desafios e as possibilidades que enfrentariam ao 
veicular e promover, conhecimento científico por meio desse recurso pedagógico, considerado, nesta 
pesquisa, apoio para a efetivação do letramento digital, nas escolas. 

  Foram analisados 20 podcasts que destacavam as percepções dos professores sobre o letramento 
digital. Os dados selecionados serão apresentados enquanto narrativas tecnobiográficas, que são, conforme 
Barton e Lee (2015) registros orais ou escritos sobre a presença das tecnologias digitais na vida das pessoas. 
Os autores compreendem que, o ato de narrar, garante dados autênticos às pesquisas que envolvem relatos 
humanos, pois é um procedimento metodológico que assegura a espontaneidade e a integridade das 
informações.  

Com base nesse material, foi possível identificar as concepções dos professores em relação às 
tecnologias digitais, por exemplo, insatisfação e dificuldades relacionadas à infraestrutura tecnológica da 
escola, nível de conhecimentos tecnológicos dos docentes, além de crenças limitantes sobre o uso das 
tecnologias em sala de aula. 
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Transcrição dos podcasts. 

  As narrativas em áudio foram transcritas com o suporte da ferramenta gratuita Amber Script23 
Demonstration que é um software para a conversão de materiais audiovisuais em texto. Os dados foram 
organizados em arquivo específico, por eixos temáticos recorrentes nos relatos dos professores e analisados, 
com base, na fundamentação teórica a qual será apresentada na próxima seção. 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 
Entre o final do século XX e início do século XXI — período compreendido como Revolução Digital, 

ou Terceira Revolução Industrial — vários acontecimentos transformaram as estruturas da sociedade, entre 
eles: o surgimento do Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), o primeiro computador digital 
eletrônico de grande escala, a oferta de conexão à internet e a popularização das redes sociais. Essas 
mudanças exigiram novos comportamentos, habilidades e competências para  professores e alunos 
realizarem tarefas como: a leitura e a escrita de textos na web 2.0.24, com base na interpretação e 
compreensão dos envolvidos nos processos. 

Paralelamente aos acontecimentos, vários estudiosos, como Coscarelli (2016), Zacharias (2016), 
Dudeney et al. (2016), Barton e Lee (2015) e Rojo (2019), desenvolveram estudos com o intuito de 
compreender a influência das tecnologias digitais nos processos educativos.  Sobre este aspecto, Rojo (2019) 
afirma que, a partir do final da década de 80 e início dos anos 90, muitas pesquisas buscaram elucidar o 
desenvolvimento da leitura e escrita em contextos digitais off-line e on-line. Os estudos no campo da 
alfabetização e letramento, importantes pilares para a produção e compreensão das práticas sociais e da 
linguagem, trouxeram contribuições essenciais, como as práticas de leitura e a sistematização entre os textos 
e a sociedade, que auxiliaram no entendimento referente ao letramento digital 

Em relação à alfabetização, esta configura-se como um processo voltado ao sistema linguístico, 
veiculada no desenvolvimento da “tecnologia da escrita” conceituada por Morais e Albuquerque (2007) como 
um conjunto de procedimentos e habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita, como a 
codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do 
sistema de escrita. 

Já a terminologia “letramento” foi usada pela primeira vez no Brasil como tradução da palavra inglesa 
“literacy”, no livro “No mundo da escrita”, lançado em 1986 por Mary Kato. De acordo com Rojo (2019) a área 
do letramento busca compreender os usos e as práticas sociais de linguagem que envolvem os processos de 
escrita, leitura e expressão, por meio de distintas formas, socialmente valorizadas ou não, em locais próprios 
de uma comunidade específica, as quais, envolvem contextos sociais e culturais diversos. 

Magda Soares, uma das principais referências sobre o assunto no Brasil, traz à luz, a etimologia da 
palavra alfabetização, a qual não ultrapassa seu objetivo de efetivar o indivíduo à aquisição do alfabeto, ou 
seja, ensiná-lo o código da língua escrita. Para a autora “a alfabetização — faceta linguística da aprendizagem 
inicial da língua escrita — focaliza, basicamente, a conversão da cadeia sonora da fala em escrita” (SOARES, 
2016, p. 38). Em contrapartida, o termo letramento, conforme Soares (2003), entrelaça a relação entre o 
homem, a língua (gem) e suas práticas sociais, para ela trata-se da verdadeira condição do ser humano para 
sobrevivência e conquista da cidadania, no contexto das transformações culturais, sociais, políticas, 
econômicas e tecnológicas, que amplia, o sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetização.  

Nesse sentido, Soares (2003) enfatiza que letramento não é necessariamente o resultado de ler e de 
escrever, mas é o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de 
ter-se apropriado da escrita. Para a autora, ser "letrado" no início, significava aprender a ler, contudo, com o 
passar do tempo, passou-se a perceber que os indivíduos que, sabem ler ou não, convivem com as práticas 
de leitura e escrita na sociedade. 

A diferença entre as áreas é demarcada por Magda Soares (1998), quando afirma que um sujeito 
alfabetizado não é precisamente um sujeito letrado, segundo ela, alfabetizado é aquele sabe decifrar, 
decodificar o código da linguagem escrita, isto é, que sabe ler e escrever, já aquele que é letrado não sabe 
apenas ler e escrever, mas tem a habilidade  sobretudo, de utilizar  socialmente a leitura e a escrita no contexto 
social que está inserido, saber que assegura aplicabilidade na  vida prática do indivíduo. Para a autora, o 
processo de alfabetização está relacionado a uma perspectiva sistêmica da língua (gem), ou seja, a um 

 
23 https://www.amberscript.com/pt/ 

24  O termo Web 2.0 foi apresentado pela primeira vez por Tim O’Reilly para definir aplicativos utilizados na rede, 

que aproveitavam a inteligência coletiva dos usuários, propondo uma experiência de uso parecida com os desktops, na qual 
os softwares são disponibilizados na internet como um serviço, e a web, como uma plataforma (BRESSAN, 2008). 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

conjunto de códigos que exprimem significados e sentidos. Com relação à perspectiva sistêmica, de acordo 
com Saussure (1969), considerado o pai da linguística moderna, a língua é, antes de tudo, “um sistema de 
signos distintos correspondentes a ideias distintas” (p. 18), nas palavras do autor, a língua é apenas um 
sistema de signos que exprimem ideias e conceitos. Por outro lado, o processo letramento filia-se a uma 
perspectiva discursiva da língua (gem).  

Segundo Indursky (2010) a língua (gem) não é transparente e não pressupõe um sentido único, sendo 
a exterioridade constitutiva desta concepção de língua, ou seja, o letramento está relacionado com a 
exterioridade, a interação entre os sujeitos e o mundo. Sendo assim, diferencia-se do processo de 
alfabetização por não considerar apenas os grafemas e fonemas, mas também, as práticas sociais de 
linguagem que envolvem habilidades e competências específicas da cultura letrada e que estão relacionadas 
aos contextos sócio históricos dos educandos. 

Nessa direção, Rojo (2019) pontua que, hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do 
sistema linguístico, é fundamental poder participar de práticas sociais letradas, que responde aos inevitáveis 
apelos da cultura grafocêntrica que, agora, se virtualizam com as influências tecnológicas na sociedade. Com 
base nisso, acrescenta-se ao pensamento da autora, os elementos da cultura digital evidenciados na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC)25, documento que institui que todos os alunos têm o direito de 
compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva. 

A BNCC foi aprovada em 2017 e destaca que as práticas de leitura e escrita que ocorrem nos 
ambientes virtuais rompem com perspectivas tradicionais da cultura grafocêntrica, isto é, da sociedade 
centralizada nas práticas de escrita. Na era do impresso, a palavra “texto” referia-se estritamente aos textos 
escritos, impressos ou não, entretanto, na vida contemporânea, em que textos orais, gestuais e escritos se 
misturam com sons, imagens estáticas movimentos, a definição de texto e leitura precisou ser revista devido 
às práticas multimodais a partir dos novos gêneros, como podcast, notícias e reportagens, vídeos no 
YouTube, entre outros. 

A multimodalidade é compreendida, nesse estudo, a partir da perspectiva de Kress e Van Leewen 
(2006) que afirmam que os usos de diversas modalidades semióticas reforçam e produzem novos sentidos. 
Sendo assim, em textos multimodais, há uma convergência de elementos semióticos, que são elementos que 
representam significados e sentidos para o ser humano, que abrange as linguagens verbais e não-verbais. 
Em outros termos, a multimodalidade é a combinação de várias linguagens em um texto. Por exemplo, as 
cores, o som, o contexto, os estilos, etc. Os textos multimodais exigirão letramentos específicos dos leitores, 
como o digital.  

Ao levar em conta as habilidades que precisam ser desenvolvidas durante o processo de leitura e 
escrita em textos multimodais, torna-se pertinente refletir sobre os letramentos nas práticas de leituras 
contemporâneas, pois assim como são diversos os contextos, as comunidades e as culturas, são também 
vastas as práticas e os eventos comunicativos. Dessa forma, é preciso considerar que, com a inserção das 
tecnologias digitais na vida das pessoas, conceitos como: alfabetização e letramento precisam ser 
compreendidos e revisitados de forma ampla, constante, e sistematizados de modo que possam ser utilizados 
na formação continuada de professores.  

Com relação a essa atualização necessária, Barton e Lee (2015) pontuam que, as ciências, 
sobretudo, a área da linguagem, fundamentaram-se por muito tempo em conceitos cristalizados e que, hoje, 
devido às transformações instituídas pelas tecnologias digitais na sociedade, não fazem mais sentido. Por 
exemplo, em sites que combinam textos, palavras e links, conceitos basilares como o de “texto” e “leitura” 
precisam ser repensados pelos professores.  

Ao levar este aspecto em consideração, na seção a seguir, serão apresentadas considerações sobre 
os letramentos digitais, para que seja possível compreender a urgência desse conhecimento na efetivação 
de práticas de ensino remoto e híbrido e seus potenciais desafios. 

 
LETRAMENTOS DIGITAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS: RELAÇÕES 
INEVITÁVEIS. 
 
  De acordo com Barton e Lee (2015), o uso da linguagem muda à medida que as pessoas participam 
de atividades on-line, a exemplo disso, pode-se citar o processo de leitura que antes era realizado de maneira 

 
25 A BNCC é um documento de caráter normativo criado para as redes de ensino públicas e privadas e servir como 

referência obrigatória para elaboração dos currículos e propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino fundamental e 
ensino médio em território brasileiro. Fonte: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

estritamente linear, ou seja, do início ao fim do parágrafo. Hoje, com a diversidade de gêneros multimodais, 
esse processo se tornou mais flexível e adaptado à organização das múltiplas linguagens. Devido à 
participação massiva das pessoas nos ambientes digitais, foram desenvolvidas novas práticas sociais 
referente à linguagem e, consequentemente, houve a necessidade de produzir estudos e criar novos termos 
para designar estas mudanças, como a expressão “letramento digital”.  
  Buzato (2003) considera os letramentos digitais como práticas sociais que se entrecruzam e se 
transformam por meio das tecnologias de informação e comunicação. Inclui-se nessa perspectiva, habilidades 
relacionadas a construção de sentidos a partir de textos multimodais e a capacidade para filtrar, avaliar e 
localizar de maneira crítica a informação disponibilizada eletronicamente. Sendo assim, o processo de 
letramento na era digital se constitui a partir de diversas práticas comunicativas por meio de gêneros textuais 
impressos, visuais, orais e multimodais. 
  Nesse sentido, é pertinente discutir o letramento digital nas práticas de ensino contemporâneas, na 
medida em que o surgimento de novas formas de comunicação mediadas pelas tecnologias digitais como as 
redes sociais, “implica transformações no processo de criação e de recepção dos textos, uma vez que 
exploram aspectos, como multimodalidade, hipertextualidade e interatividade” (ZACHARIAS, 2016, p.20). 
Sendo assim, é oportuno que as práticas de letramento digital estejam inseridas na escola e em outros 
espaços formativos. Contudo, para que isso ocorra, Zacharias (2016) assevera que o letramento digital exige 
o conhecimento sobre como usar o mouse, o teclado, a barra de rolagem, ligar e desligar os dispositivos, 
como também, o desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços 
multimidiáticos, como salas e grupos virtuais. 
  Não é de hoje que as dificuldades enfrentadas pelos professores com relação às tecnologias digitais 
são sinalizadas. Muitos profissionais apresentam dificuldade em executar atividades que exigem habilidades 
tecnológicas simples, como projetar um slide ou conectar uma caixa de som ao laptop. Com relação a essas 
dificuldades, Coscarelli (2016, p.14) afirma que ainda “são tímidas as práticas que exploram os ambientes 
digitais”, sendo relevante a urgência e a necessidade de ofertar formação continuada para que os professores 
possam planejar, efetivar e validar, por meio, das tecnologias digitais, um ensino de qualidade, com base, no 
contexto social do educando, a partir deuma formação integral, consciente e crítica que o auxilie atuar na 
sociedade.  

Desse modo, é a partir dessa perspectiva que a seção a seguir visa apresentar uma discussão sobre 
as práticas pedagógicas instituídas no Ensino Remoto e sua relação com os letramentos digitais. 
 
A OFERTA DO ENSINO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 E A URGÊNCIA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA COM FOCO NOS LETRAMENTOS DIGITAIS. 
 

Hodiernamente, o Brasil tem sido palco de uma segunda onda de infecção do novo Coronavírus. 
Devido ao alto risco de contágio, uma das alternativas para o controle da pandemia foi o isolamento social, 
que corresponde a uma medida em que as pessoas devem permanecer reclusas em suas residências para 
evitar a disseminação da doença. Frente a esse cenário, o Sistema Educacional Brasileiro precisou adaptar-
se às políticas de combate à covid-19, e optou pela oferta do Ensino Remoto para todas as escolas da 
Educação Básica, uma mudança temporária no ensino devido às circunstâncias da crise. Essa modalidade 
consiste no trabalho à distância por meio das tecnologias digitais e possui o objetivo de não recriar um 
ecossistema educacional robusto, mas, sim, de fornecer acesso temporário à instrução e suporte educacional 
de forma confiável durante uma emergência ou crise.  
  A oferta do ensino remoto exige habilidades básicas e avançadas vinculadas ao letramento digital, 
como se pode observar na Portaria nº 343, de 17 de março de 2020/MEC, que dispõe sobre a substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar o estado de pandemia no Brasil. O Artigo 
1º do documento orienta autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais por 
aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. 
          De acordo com a Portaria, as instituições de ensino foram orientadas a ofertar o ensino remoto 
mediado por tecnologias digitais conforme a realidade de cada estado e ou município. Ao discutir a 
mutabilidade propiciada pela emergência do ensino remoto e seus desdobramentos nas secretarias de 
educação brasileiras, Paiva (2020) conceituou esse evento como #ensinopandêmico, hashtag utilizada para 
referir-se aos professores que estão adaptando-se às condições remotas de ensino, ou seja, ao uso constante 
de tecnologias digitais, como o smartphone, computador, notebook, tablet, aplicativos, softwares e 
impreterivelmente o acesso à internet.  

 É preciso compreender que, para que a oferta do ensino remoto seja bem-sucedida, é necessário 
que os profissionais da educação tenham desenvolvido habilidades relacionadas ao letramento digital, 
conhecimento sobre os gêneros discursivos digitais, como: postagem, comentário, podcast, Layout de sites, 
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botões de navegação, além disso, é preciso que possuam, conhecimentos sobre hardware e software, ou 
seja, saberes relacionados à parte física do computador, como mouse, monitor, CPU, e à parte lógica, como 
os programas e aplicativos, 
  Nessa perspectiva, a oferta do ensino remoto emergencial valida as razões de investigação referente 
aos desafios da promoção do letramento digital a partir do relato de professores que estão à frente dessas 
mudanças, uma vez que, a grande maioria desses profissionais - por questões técnicas, sociais, 
infraestruturas, entre outras -  não têm acesso e não possuem conhecimento e habilidades, mesmo antes da 
pandemia, de trabalhar e articular os conhecimentos científicos, tendo como suporte os recursos  tecnológicos 
nas práticas de ensino.    
  Com base na fundamentação teórica descrita, a seguir, serão tecidas algumas análises e discussões. 
 
ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 
  A partir da análise dos podcasts produzidos pelos 20 professores, foi possível identificar elementos 
recorrentes nas narrativas tecnobiográficas dos profissionais que revelaram, de maneira categórica, as 
dificuldades de implementarem o letramento digital em suas práticas de ensino nas escolas, e que serão 
apresentadas no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Ano: 2020 

 
  Para essa discussão, será mantido o foco em três 3 principais aspectos, identificados como 
recorrentes nos relatos dos professores, sendo que os outros aparecerem de modo secundário nos recortes 
eleitos para essa análise. Conforme o gráfico acima, 11 professores elegeram a falta de formação inicial e 
continuada para o uso das tecnologias digitais como a principal dificuldade em propiciar práticas de letramento 
digital em suas escolas. Este marcador pode ser visualizado nos excertos a seguir: 
 

Excerto 01 
[...] A primeira dificuldade é a formação para os professores utilizarem essas 

ferramentas[...] para que saibam acessar celulares, computadores e tablets. Temos um laboratório 
com uma boa quantidade de computadores funcionando para que a gente possa atender os alunos. 
Há no laboratório, uma auxiliar (técnico) para nos acompanhar durante essas aulas. Assim, após 
termos essa formação, começarmos a fazer o letramento digital com os alunos começando 
com os alunos que já têm esse contato. Professor 04. 

 
Excerto 02 
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[...] Mesmo que haja dificuldades como a falta de equipamento como o acesso à internet, é 
importante que eu conheça os aplicativos que eu possa utilizar mesmo diante dessas circunstâncias 
pois deve considerar que ao chegar na escola o aluno já está digitalmente letrado. Daí a 
necessidade de nós professores ter esse conhecimento digital para nortear os recursos e 
estimular a aprendizagem pois é evidente que um aluno em uma sala de aula utilizando recursos 
digitais o seu interesse é muito maior. Professor 06 

 

Excerto 03 
Como desafio encontro a mudança de hábito por não ser acostumada a usar as 

ferramentas tecnológicas em sala de aula e também o difícil acesso à internet pelo fato de a 
escola não oferecer laboratório e os recursos necessários para o letramento digital. Mas pensando 
nas possibilidades temos que ver a capacitação do uso das tecnologias digitais. Pois se 
estamos capacitados nós conseguimos fazer um planejamento adequado à nossa realidade. 
Professor 08. 

  
 Como se pode verificar no excerto 01, o professor 04 não reconhece suas atividades desenvolvidas 
no laboratório de informática como práticas de letramento digital. O docente tem essa percepção, ao revelar 
que não possui domínio de práticas de letramento digital. De acordo com seu relato, o professor  cria o 
planejamento propondo aos alunos utilizarem os recursos tecnológicos, porém, destaca não possuir 
condições técnicas de orientá-los a manusearem os recursos tecnológicos  O docente, ainda, relata que há 
na escola um profissional técnico que auxiliava os alunos  a utilizarem os computadores e os softwares, 
contudo, o professor 04 afirma que não possui a didática para ensinar, inclusive, no início de seu relato , 
menciona que a maior dificuldade é a falta de formação específica. O professor considera que, em seu 
contexto de ensino, os seus colegas de profissão têm dificuldades para utilizar as ferramentas digitais, como 
celulares, computadores e tablets, e pontua que, se houvesse a oferta de uma formação continuada referente 
às tecnologias digitais, os docentes poderiam promover práticas de letramento digital na escola de forma 
coerente e com excelência. O relato do professor vai de encontro com o que preconiza Dudeney et al. (2016, 
p.29) quando diz que “é importante ajudar os estudantes a se orientarem nesses novos espaços.  
 O excerto 02 revela a angústia sobre o conhecimento do Professor 06 quando pontua a urgência de 
formação continuada referente aos recursos e ferramentas tecnológicas. Segundo ele, seus alunos possuem 
os conhecimentos tecnológicos e participam assiduamente de práticas da cultura digital no dia a dia, ressalta 
que muitos professores sequer conhecem estas ferramentas. O docente explicita que conhecer e saber utilizar 
os recursos tecnológicos é uma das principais demandas da atualidade para o profissional da educação, 
nesse sentido, precisam buscar esta qualificação para que possam adequar sua prática de ensino e o 
planejamento pedagógico às necessidades dos discentes. Nesse caso, é possível observar que o professor 
reconhece a necessidade de se qualificar, atualizar e a buscar adaptar-se a estas habilidades, que são 
exigidas na BNCC, em destaque, nas competências 4 e 5 que dizem respeito à cultura digital. O documento 
descreve a urgência de adequar as práticas pedagógicas dos professores às demandas das crianças e jovens 
da contemporaneidade, posto isto, necessitam que o governo, bem como, as escolas promovam formação e 
qualificação profissional para os professores da educação básica que atuam nesta nova realidade social. 

É profícuo pontuar que as orientações da BNCC estão  relacionadas aos alunos que fazem parte da 
Geração Z que são os nascidos do ano 2000 a 2010, jovens que não conheceram o século XX e já vieram ao 
mundo quando celulares e internet já faziam parte do cotidiano global, a Geração Alpha, que são o indivíduos  
nascidos a partir de 2010 (atualmente com até 10 anos), geração que é composta por crianças que desde 
muito pequenas, estão inseridas em um cotidiano rodeado por tecnologia, sendo muito mais independentes 
que suas antecessoras. 
 O professor 08, que tem 35 anos, é um representante da Geração Y. Em teoria, os indivíduos nascidos 
entre as décadas 80 e 90 estão adaptados à rapidez e a velocidade na transmissão das informações, 
entretanto, afirma que não está acostumado a utilizar as ferramentas tecnológicas em sala de aula, mas que 
entende a necessidade de oferecer aos professores formação continuada.  

Com base nos relatos, torna-se relevante pontuar que o letramento digital é uma via de mão dupla, 
uma vez que demanda de conhecimentos linguísticos e tecnológicos, apresentadas nas narrativas dos 
professores. Conforme o professor 08, por falta de formação continuada para o uso das tecnologias digitais, 
os docentes não conseguem implementar e articular práticas de letramento digital em sala de aula.  

A perspectiva dos professores 04, 05 e 06 sobre o letramento digital relaciona-se ao acesso à internet 
e ao laboratório de informática, uma demanda estritamente técnica que, embora articuladas às práticas de 
letramento digital e as práticas de língua (gem), não são fatores decisivos para a promoção do letramento 
digital na escola. Torna-se relevante ressaltar que, os gêneros discursivos digitais como o Meme, o Emoji, as 
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hashtags #, as selfies, entre outros, podem ser apresentados aos alunos e à escola de modo off-line, ou seja, 
sem internet, de maneira analógica, por meio de material impresso ou até mesmo em lousas e cartolinas. O 
posicionamento dos professores rompe com o que preconiza Magda Soares (2003) quando pontua que 
práticas de letramento entrelaçam a relação entre o homem, a língua (gem) e suas práticas sociais.  
 A segunda dificuldade mencionada na fala dos professores — 10 vezes — é “a falta de internet Wi-fi 
ou cabeada”.  E a terceira dificuldade apontada foi a falta de laboratório de informática—um total de 9 
professores. Sobre estes dois aspectos será elaborada uma discussão conjunta, pois, durante o relato dos 
professores, esses elementos apresentaram-se indissociáveis. Vejamos algumas falas: 
 
Excerto 04 

Não podemos esquecer que os nossos alunos são totalmente midiáticos e amam 
participar desse meio tecnológico. Porém a realidade na minha escola é um pouco diferente. 
Ela não contempla e não pode oferecer aos alunos acesso completo à tecnologia. A escola não 
disponibiliza internet para os alunos e não contém laboratórios de pesquisa e proibiu o uso 
de celulares em sala de aula. Contamos graças a Deus com uma sala de vídeo e climatizada 
e se torna um espaço muito disputado naquele ambiente escolar. Professor 03 
 

Excerto 05 
[...]Nossa escola possui estação rádio, sala de vídeo com TV e caixa de som acústico, notebook 
e um laboratório de informática com vários computadores.  Como desafio, a escola deverá 
fornecer formação continuada para professores em letramento digital para poder qualificá-los pós 
pandemia. Outro desafio que acredito ser muito importante é o acesso a bons materiais 
pedagógicos para todos os nossos alunos e suporte técnico para os professores. Com isso a 
escola terá que disponibilizar o acesso ao wi fi para alunos professores e funcionários. 
Por que depende da internet para desenvolvermos nosso trabalho com tela letramento 
digital. Professor 10 
 

 No excerto 04, o professor 03 reforça que as práticas de letramentos digitais são necessárias para 
contemplar os jovens que “participam do meio tecnológico”, ou seja, estão inseridos na cultura digital. O 
docente pontua que a escola onde trabalha não oferece acesso completo às tecnologias, pois não há 
laboratório de informática e, sobretudo, proíbe o acesso à internet dos alunos, sendo a sala de vídeo o local 
e recurso mais utilizado. Sendo assim, é relevante observar que esse estabelecido está em desacordo com 
a Lei Estadual n. º 10.232 que em seu artigo 1.º torna defeso, que para uso pedagógico, devem ser utilizados 
aparelhos/equipamentos eletrônicos em sala de aula do ensino fundamental e médio do Estado de Mato 
Grosso. Compreende, para efeitos desta lei equipamentos, como: celulares, MP3 e MP, IPOD, notbooks; 
smartphones, câmeras digitais e tablets. 
 Em complemento ao Artigo 1.º, o Artigo 2.º da Lei Estadual, acrescenta que a utilização desses 
equipamentos é permitida desde que seja para fins pedagógicos, sob a supervisão e orientação do 
profissional de ensino, ou seja, de maneira antagônica, ao estabelecido da Lei, a escola proíbe totalmente o 
uso dos smartphones nas práticas de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, a instituição não considera 
importante a integração dos dispositivos eletrônicos, como o celular, enquanto algo constitutivo das práticas 
sociais dos alunos e promove um desalinhamento com as recomendações da BNCC, que não descreve 
recomendações restritivas às tecnologias digitais, mas, sim, que orienta sobre o uso crítico e reflexivo desse 
modelo de tecnologia. 
 Nessa perspectiva, a proibição do uso dos telefones celulares em sala de aula pode ser considerada 
um grande equívoco, pois, conforme Silva, Seba e Silva (2020, p.213) "é com os smartphones que a maioria 
dos alunos está intimamente familiarizados”. Em outras palavras, os educandos estão inclusos e letrados 
digitalmente, independentemente da escola. Para eles, o computador é o smartphone, ou seja, é o local em 
que suas práticas sociais mediadas por tecnologias se sucedem, logo, “estar em um laboratório de informática 
com seus poucos e desatualizados computadores, com suas telas grandes e periféricos (teclado, mouse, 
câmera, fones e microfones) possivelmente não faz sentido para esses discentes” (p.213). 
 No excerto 05, o professor 10 reforça o entendimento do relato anterior, pois considera que depende 
da internet para que seja desenvolvido o trabalho do letramento digital na escola. O docente parte de um 
pensamento de causa-efeito de que “se não há internet” e/ou “laboratório de informática” as “práticas de 
letramentos digitais são impossíveis". 
 Os excertos a seguir apresentam a mesma linha de pensamento e endossam a ideia de que a cultura 
digital só pode ser articulada na escola, por meio do espaço do laboratório de informática e pela internet. 
Contudo, é preciso ressaltar que os fatores apontados pelos professores são importantes e auxiliam a 
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efetivação do aprendizado referente às tecnologias digitais, porém, não são aspectos determinantes, pois há 
vários elementos que influenciam as práticas de letramento digital na escola, como a disponibilidade técnica 
dos alunos e dos professores, a incorporação das tecnologias digitais no projeto político pedagógico, políticas 
públicas educacionais, entre outros.  
 Vejamos o que dizem os professores a seguir. 
 
Excerto 06   
  

[...]a formação de professores precisa formar professores para o letramento digital para ter 
pessoas qualificadas para as aulas [...] há um desafio de grande proporção que o é o acesso 
ao Wi-fi para todos os alunos e todos os professores visto que com a internet 
desenvolveremos nosso trabalho de letramento digital acredito que com esse planejamento 
nós poderemos ofertar aos nossos alunos um ensino e aprendizado de qualidade. Professor 
11. 
 

Excerto 07:  
 

Para promover o letramento digital, teremos que enfrentar alguns desafios para que ele 
efetivamente ocorra, por exemplo, repensar a questão do laboratório de informática que 
precisa ser aprimorado e melhorado juntamente com acesso à internet uma internet de 
qualidade não podemos esquecer a busca de uma formação docente alinhada à cultura 
digital para que o ensino tradicional dê lugar ao ensino mais contemporâneo.  Professor 
13 
 

 Pode-se verificar que, no excerto 06, o professor 11 revela que “há um desafio de grande proporção” 
para a promoção de práticas de letramento digital, que é o acesso livre à internet Wi-fi para toda a comunidade 
escolar. Ele é categórico ao dizer que com esse recurso, serão possíveis o desenvolvimento de práticas de 
letramento digital na escola, o que indica que tais práticas não ocorrem em suas aulas devido à ausência 
dessa tecnologia. Além disso, reconhece que a falta do trabalho voltado à cultura digital não é benéfica aos 
seus alunos, quando diz que “com esse planejamento (aquisição dos recursos) poderemos ofertar aos nossos 
alunos um ensino e aprendizado de qualidade”, isto é, ele reconhece que, ao negligenciar tais práticas de 
letramento, não ocorre a oferta um ensino atrelado à realidade de seus alunos nativos digitais26. Compreende-
se, mais uma vez que a visão de letramento digital está condicionada apenas aos recursos tecnológicos e 
não às práticas de leitura contemporâneas. 
 De modo complementar, o professor 13 reforça as considerações ditas anteriormente pelo professor 
11, pois, no excerto 07 ele diz que é oportuno “repensar a questão do laboratório de informática que precisa 
ser aprimorado e melhorado juntamente com acesso à uma internet de qualidade”. É notório que a grande 
maioria das escolas públicas brasileiras sofrem com falta de infraestrutura tecnológica no espaço educacional. 
Dados do Censo Escolar27 (2020), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) expõem a situação das escolas da educação básica brasileira no que diz respeito à 
disponibilidade de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. 
 A pesquisa do INEP apontou que, na Educação Infantil, a internet banda larga está presente em 85% 
das escolas privadas, uma realidade oposta à rede municipal, com o percentual é de 52,7%, tem maior 
participação na oferta dessa modalidade de ensino. Quando se trata do Ensino Fundamental, a rede 
municipal, maior ofertante também nessa etapa de ensino, é a que tem a menor infraestrutura. Nesse caso, 
conforme o Censo Escolar, 9,9% dessas escolas possuem lousa digital, 23,8% contam com computadores 
portáteis, 23,8% oferecem internet para uso dos estudantes, 38,3% dispõem de computador de mesa, 52,0% 
possuem internet banda larga e 54,4% têm projetor multimídia. Entre as regiões do país, o Centro-Oeste 

 
26 Conforme Marc Prensky, o mundo é divido entre nativos e imigrantes digitais. Os nativos já nasceram em um mundo 

submerso pelas tecnologias digitais e os imigrantes são as pessoas que nasceram em um período anterior ou no início 

do surgimento das novas tecnologias. 
27 Principal pesquisa estatística da educação básica, o censo é coordenado pelo Inep e realizado, em regime de 

colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas 
e privadas do país. O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, 
educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. O Censo Escolar é uma pesquisa que 
coleta dados indiretos, com base nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino, por meio de um 
questionário eletrônico (Sistema Educacenso). Fonte: <https://bit.ly/3uEilW3> 
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revelou ter uma infraestrutura expressiva, com 83,4% das escolas de ensino fundamental com internet banda 
larga. 
 Apesar dos dados do Censo Escolar apontarem uma grande disponibilidade tecnológica nas escolas 
da região centro-oeste, os professores de Língua Portuguesa da cidade de Cáceres-MT, conforme seus 
relatos, não vivenciam essa realidade. Além dos dados do Censo Escolar, é preciso considerar também que 
uma grande parcela dos alunos possui acesso direto e indireto de vários recursos em suas residências, casa 
de amigos, lan houses e, sobretudo, em seus celulares. Essa realidade fica evidente na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua TIC) feita pelo IBGE em 2019, quando aponta que 97,6% dos 
usuários com 10 anos ou mais de idade se conectaram à internet via celular. Desse contingente, 214 de 
acordo com a pesquisa, 95,5% se valeram da internet para enviar e receber mensagens de texto, voz ou 
imagens por aplicativos e 83% por chamada de voz ou vídeo. 
  Com base nas estatísticas das pesquisas produzidas pelo IBGE e o INEP e, sobretudo, pelos relatos 
dos docentes, fica nítido que as práticas de leitura e escrita contemporâneas são trabalhadas de maneira 
tangenciada nas aulas de linguagem. Por outro lado, percebe-se que há o reconhecimento por parte dos 
professores de que essa realidade precisa mudar, pois a formação continuada é constantemente mencionada. 
De acordo com o Professor 13 “não podemos esquecer a busca de uma formação docente alinhada à cultura 
digital para que o ensino tradicional dê lugar ao ensino mais contemporâneo”, ou seja, o docente reconhece 
a existência da cultura digital e da importância das tecnologias nas práticas de ensino contemporâneas, mas 
não possui uma compreensão exata sobre o que são as práticas de letramentos digitais, os quais que 
ultrapassam os limites do laboratório de informática e dos muros da escola.  
 Apenas um professor não responsabiliza a falta de formação continuada como principal causadora 
dos problemas tecnológicos da escola. Ele centraliza a responsabilidade em si, para então, reclamar por 
formação continuada, conforme o excerto abaixo: 

 
Excerto 08 
 

[...] diante disso, mesmo que haja dificuldades como a falta de equipamento o acesso à internet, 
por exemplo é importante que eu conheça os aplicativos que eu possa utilizar mesmo diante 
dessas circunstâncias pois deve considerar que ao chegar na escola o aluno já está 
digitalmente letrado. Professor 06 

 
 É interessante a maneira como o professor 06 se responsabiliza pela busca por autonomia e 
adaptação às tecnologias digitais para atender aos seus alunos que chegam à escola com vários saberes 
tecnológicos. Entretanto, é preciso pontuar que esse processo não deve ser responsabilizado apenas pela 
figura do professor. A promoção do letramento digital envolve vários elementos que precisam caminhar de 
maneira convergente, como as políticas públicas homologadas pelo Ministério da Educação para a formação 
inicial e continuada de professores; a adaptação dos projetos políticos e pedagógicos das escolas  conforme 
as orientações da Base Nacional Comum Curricular; aplicação de programas sociais a nível municipal e 
estadual para a promoção de inclusão digital em regiões periféricas; a conscientização das famílias dos alunos 
para que o trabalho com as tecnologias digitais tenham seus efeitos potencializados; o diálogo entre a 
comunidade escolar (gestão, professores, colaboradores, alunos e família) para que as práticas de letramento 
sejam alinhadas às realidade específicas.  

Sendo assim, com base nos dados apresentados, é premente considerar que as práticas de 
letramento digital, embora desafiadoras, não são impossíveis, entretanto é preciso que o sistema educacional 
e gestão escolar realizem um diagnóstico sociotécnico entre  alunos, professores e famílias, para que seja 
possível realizar adaptações, alinhamentos e formações continuadas aos docentes para que, assim, a cultura 
digital seja contemplada e efetivada na escola, conforme orienta a BNCC em suas competências 4 e 5. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Ao apresentar os desafios para a promoção de práticas de letramento digital sinalizados pelos professores 
participantes da pesquisa, não se teve intenção de tecer nenhuma crítica à qualidade dessas práticas 
pedagógicas. Ao contrário, o objetivo do estudo é poder contribuir para a reflexão de um novo panorama 
frente os desafios mencionados pelos profissionais de Língua Portuguesa da Cidade de Cáceres-MT, bem 
como, compreender como esses desafios podem ser solucionados. Além disso, a pesquisa teve a finalidade 
de analisar como as tecnologias digitais estão presentes nas práticas de ensino dos professores da educação 
básica. 
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Constatou-se que as principais dificuldades enfrentadas pelos professores são: a falta de formação para o 
uso das tecnologias digitais; ausência de laboratórios de informática e internet Wi-fi e/ou cabeada para a 
comunidade escolar; dificuldades em acompanhar as práticas sociais dos alunos; ausência de equipamentos 
em geral e a falta de atualização do Projeto Político Pedagógico da Escola que não ampara práticas 
pedagógicas dos professores diante do letramento digital. Com base na análise dos dados, acrescenta-se a 
essas recorrências, um fator macro que não foi mencionado pelos professores, mas que foi possível ser 
identificado, por meio, dos aspectos explicitados por eles. Esse fator macro dinamiza todos os 
posicionamentos aqui reproduzidos que é “a incompreensão da definição de “letramento digital”. 
Apesar das incertezas propiciadas pela covid-19 sobre as imprevisibilidades e a organização da educação 
pós-pandemia, a única pista que é possível perceber é que as práticas de ensino, assim como, o papel dos 
professores frente às tecnologias digitais não serão mais os mesmos, pois as tecnologias assumiram um 
papel crucial nas práticas de ensino contemporâneas em decorrência do Ensino Híbrido e Remoto na garantia 
da continuidade do trabalho escolar. O celular, por exemplo, proibido em uma das escolas dos participantes, 
é a tecnologia mais democrática entre as pessoas, de acordo com a pesquisa feita pelo PNAD. Nesse sentido, 
a escola precisa alinhar-se às novas demandas da sociedade contemporânea, em que o smartphone cumpre 
um papel fundamental nos processos de ensino e aprendizagem. 
Nessa perspectiva, é possível dizer que as tecnologias digitais impostas pelo Ensino Remoto durante o 
contexto pandêmico alteraram as estruturas da educação brasileira e criaram possibilidades de romper com 
discursos ortodoxos e contrários às possibilidades e práticas tecnológicas e com as novas possibilidades de 
atualização e formação continuada, por meio, de Lives em canais de comunicação, como o Youtube, Google 
Meet, entre outros.  
Sendo assim, o negacionismo contra as possibilidades de implementação de práticas pedagógicas mediadas 
por tecnologias nas escolas perdem força no mundo pós-pandemia e, a escola, que hoje está 
desterritorializada e virtualizada, sofrerá mudanças expressivas em sua organização estrutural e pedagógica, 
distanciando-se cada vez mais dos modelos educacionais e restrições do passado. 
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RESUMO  
  

Este artigo apresenta um assunto relevante e atual, onde milhões de alunos, deixaram de frequentar a sala de 
aula, devido a pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto é apresentado algumas questões como o processo de 
ensino em que o docente atua em uma nova plataforma e as questões que abarcam esse processo. A pesquisa se 
concentrou em uma escola pública do estado do Paraná, situada na cidade de Fazenda Rio Grande, onde foi aplicado um 
questionário para diferentes professores, possibilitando compreender quais os reflexos gerados pela pandemia tanto no 
processo de transmissão do conhecimento, como na absorção das informações pelo discente, pois é preciso salientar a 
individualidade de cada ser humano no processo de aprendizagem.  
  

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19; Informação; Ensino-aprendizagem; Docência. 
  
INTRODUÇÃO  

  
O ambiente educacional, seja no setor privado ou público é um cenário desafiador para o docente 

que atua em uma sociedade envolta de dados em um século dominado pelo uso de mecanismos tecnológicos. 
Com isso um dos maiores desafios vivenciados pelos profissionais que atuam na área da educação, ficou 
explicito nos protocolos e normas expedidos pelo Ministério da Saúde (MS), buscando reduzir a disseminação 
do novo coronavírus. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Entre as principais medidas instituídas pelo Ministério 
da Saúde, foi o distanciamento social, medidas como quarentena e o fechamento das escolas (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2020). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2020) os primeiros casos tiveram sua origem na 
China, na cidade Wuhan em novembro de 2019. Ao ser disseminado por vários países, onde foi decretado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma pandemia, no Brasil em 06 de fevereiro de 2020 é 
decretado a lei 13.979, onde aborda as medidas de quarentena e outros procedimentos como uso de 
máscaras, álcool em gel e o distanciamento social. 

Com todos esses eventos foi possível observar os impactos negativos, refletidos na educação, pois 
com as escolas fechadas foi necessário novas metodologias de ensino, gerando um novo fluxo de informação, 
onde as aulas presenciais passaram a migrar para o ambiente online, buscando cumprir o mínimo da carga 
horária do calendário escolar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020). 

As escolas públicas redobraram seus esforços em se adaptar ao problema gerado pela 
disseminação da Covid-19, fazendo uso de recursos tecnológicos como plataformas digitais, viabilizando o 
acesso de milhões de estudantes ao conteúdo do ano letivo. Porém, é preciso destacar algumas 
peculiaridades inerentes ao ser humanos como a individualidade, ou seja, cada indivíduo sintetiza as 
informações obtidas em diferentes níveis, desse modo fica evidente que o distanciamento social, trouxe 
consigo prejuízos para diversos estudantes, pois de acordo com Palangana (2015) os processos de interação 
social que ocorrem nas escolas entre professor e aluno, contribuem no processo de aprendizagem, refletindo 
na relação entre escola e aluno. 

Nesse contexto, no qual a sociedade foi submetida a um isolamento social, considerada como uma 
medida relevante para o enfrentamento do novo coronavírus, surge a necessidade de compreender qual o 
impacto da pandemia e seus reflexos negativos no processo de ensino-aprendizagem, na rede pública de 
ensino ao longo do ano letivo de 2020, na percepção dos professores.  

O trabalho, foi realizado em quatro etapas: (i) a introdução; (ii) referencial teórico; (iii) metodologia; 
(iv) resultados; (v) e as considerações finais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção aborda os conceitos envolvendo a temática, buscando proporcionar familiaridade em 
relação ao tema proposto, onde será explanado o processo de ensino aprendizagem, a educação como fonte 
de conhecimento e os desafios do docente durante a pandemia. 
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2.1 Processo de Ensino Aprendizagem 
De acordo com Libâneo (2009) a escola assume um papel relevante na relação entre o professor e 

aluno promovendo interação, onde lhe é atribuída a missão de acolher desde os membros mais pobres até 
os mais ricos, proporcionando formação social, técnica e científica. Na visão de Abonanza (2002) o ambiente 
escolar é um cenário muito importante no processo de ensino-aprendizagem, pois habilita o aluno a pensar, 
elevando a condição de cidadão que poderá contribuir na sociedade em que atua ao ser dotado de formação 
técnica. Para Linhares et. al (2014), a escola é um espaço, no qual ocorrem diversas interações, propiciando 
o desenvolvimento de novas habilidades, interação social e disseminação do conhecimento em que o aluno 
aprende a perceber a realidade que o cerca. 

Para Vygotsky (1996) o processo de aprendizagem consiste em focar o que uma criança está 
aprendendo e não no conhecimento absorvido. Nesse contexto é preciso considerar a importância do papel 
da escola e do professor nesse processo, pois essa interação, não ocorre de modo individual e necessita de 
um ambiente específico, onde se possa estimular a criança por meio das práticas pedagógicas. 

Na visão de Libâneo (1994) a interação entre professor e aluno fica caracterizado no processo de 
ensino, na qual o estudante realiza as atividades propostas, aumentando sua capacidade mental. Porém, de 
acordo com Cury (2003) esse processo em que o professor guia o aluno depende de alguns fatores para que 
possa ser concretizado, onde o mestre precisa cativar seu pupilo, para que o mesmo possa navegar no 
conhecimento externalizado pelo professor. 

Após conhecer alguns dos elementos necessários no processo que envolve o ensino em conjunto 
com as aprendizagens é preciso destacar a importância da educação, como uma fonte de conhecimento. 

 

2.2 Educação premissa para o conhecimento 
No contexto atual a humanidade vive rodeada por mecanismos tecnológicos, sendo possível observar 

o grande volume de dados gerados, onde é preciso analisar quais informações são realmente importantes, 
pois de acordo com Strauhs et. al (2012) a informação e o conhecimento são cruciais nos processos de 
inovação, sendo essenciais para gerar novas ideias. Contudo ao abordar o conhecimento é preciso destacar 
que não existe um conhecimento superior e sim conhecimentos diferentes necessários em cada ambiente 
(BOGHOSSIAN, 2012). Assim é possível perceber que a informação é um insumo necessário na construção 
dos diferentes conhecimentos, relevantes no aprendizado de um indivíduo. 

Deste modo, Vygotsky (1996) ressalta que no processo de construção do conhecimento pode ocorrer 
na interação do aluno com objetos como na interação social. Corroborando com Vygotsky, Boghossian (2012) 
destaca que o conhecimento depende da interação social, ou seja, o conhecimento é concebido pela 
externalização de informações de um grupo de pessoas que se reúnem com um propósito comum. Para Silva 
e Navarro (2012) ressalta a importância de analisar a educação pela ótica construtivista, onde apresenta uma 
série de princípios, na qual o conhecimento é percebido como a relação entre seres que buscam o 
aprendizado, ambos em harmonia. 

Portanto a construção do conhecimento existente em sala de aula entre professor e aluno envolve 
diversas complexidades, sejam elas culturais, sociais e até mesmo a diferença temporal entre ambos, assim 
é preciso conciliar esse relacionamento, no qual não seja reduzido somente a uma relação didática e não seja 
elevada ao calor da relação humana, mas que possa contemplar a globalidade das necessidades presentes 
em uma sala de aula (MORALES, 2001). 

De acordo com Freire (1996), a vida docente é envolta de desafios, pois o bom professor consegue 
prender a atenção do aluno, transformando sua aula em algo surpreendente, onde quem está aprendendo 
pode até se cansar com o volume de informação, mas ao mesmo tempo ficar entusiasmado. 

 

2.3 A tecnologia inserida na educação e seus reflexos na docência 
Na visão de Modelski, Giraffa e Casartelli (2019), as transformações ocorridas ao longo da história 

humana propiciaram o desenvolvimento de novas tecnologias. Analisando o cenário contemporâneo é 
perceptível o impacto da tecnologia da informação e da comunicação (TIC), em um cenário marcado pela 
ruptura do paradigma em que as atividades presenciais rotineiras do cotidiano, passam a ser realizadas em 
um espaço virtual. Assim é preciso compreender que a sociedade evoluiu, desenvolveu novas habilidades 
com o uso dos recursos tecnológicos, onde se faz necessário novas metodologias educacionais, pois o 
componente tecnológico se tornou essencial, não podendo ser ignorado, tanto no processo de formação do 
docente, quanto seu uso em sala de aula (MERCADO, 2002). 

Ainda na percepção de Mercado (2002), as novas tecnologias como o uso de computadores 
interligados pela internet, o uso de redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp e demais aplicativos 
de comunicação, proporcionam aos professores diferentes abordagens no processo de ensino, 
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proporcionando maior disseminação do conhecimento, por meio da colaboração e autonomia dos estudantes, 
onde o docente assume um papel de mediador. 

Para Rocha e Nogueira (2019), a tecnologia assumiu um papel relevante no processo de ensino, pois 
os recursos tecnológicos estão disponíveis tanto para professores, quanto para os estudantes, desse modo, 
o docente que atua nesse novo cenário educacional, precisa desenvolver práticas inovadoras. Nessa 
perspectiva Mercado (2002), ressalta a importância da formação continuada de professores, necessária em 
sua atuação em uma sociedade envolta em informação e tecnologia, pois esse processo irá permitir ao 
docente atuar de modo dinâmico, possibilitando implementar no processo de ensino os recursos 
disponibilizados pela tecnologia na aprendizagem de seus educados. Porém é preciso ressaltar questões 
como as diferenças sociais que existem no Brasil, onde uma fatia da população não possui acesso a internet, 
contudo é valido destacar a crescente onda de estudos que buscam implementar os recursos tecnológicos 
no processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2013). 

 

2.4 Desafios do Docente no ambiente escolar 
Diante de uma sociedade em constante mutação, surgem diversos desafios na atividade docente, 

pois de acordo com Tedesco (2000), tanto a tecnologia quanto as transformações culturais que ocorreram ao 
longo dos anos fez surgir a necessidade de mudanças na metodologia de ensino, pois houve mudanças nos 
padrões de conduta. Diante do que foi exposto o docente é caracterizado como um profissional cuja ação é 
ensinar, contudo as mudanças sociais e o fluxo de informações propiciados pela internet, o professor assumiu 
um papel de mediador no qual o docente não atua mais como a figura detentora do conhecimento, mas como 
um indivíduo que compartilha e aprende com as experiências de seus alunos (ROLDÃO, 2007). 

Partindo dessa premissa, o processo de ensinar que envolve o docente evolui constantemente, na 
qual exige do profissional um conjunto de aprendizagem que precisa ser continuo devido ao dinamismo em 
que ocorre as transformações ao seu redor (PACHECO; FLORES, 1995). Ainda de acordo com Pacheco 
(1995) o processo em que o professor busca aprender e ensinar é fruto de quatro elementos: 

Metacognição é um processo em que o docente a partir de um aprendizado, desenvolve novos 
conceitos; 

Descontinuidade é a fase que marca a evolução, onde o aluno passa a ser professor, as quais é 
marcada por diferentes etapas evolutivas; 

Internalização é um dos elementos que caracterizam a fase em que o professor está absorvendo 
informações, processo o qual irá conferir maior segurança em resolver os problemas com maior flexibilidade; 

Externalização é o elemento que configura a construção de identidade do professor, na qual ele está 
pronto para disseminar o conhecimento que adquiriu. 

Portanto o ato de ensinar demanda constante aprendizado, pois de acordo com Freire (2015) quem 
ensina precisa continuamente refazer seu saber, para que possa atuar com excelência e competência. 

 

 

 

 

 

   
METODOLOGIA  
  

Este trabalho adotou uma metodologia qualitativa, caracterizando-se como estudo de caso, assim de 
acordo com Gil (2002), entre os diferentes propósitos adotados em um estudo de caso, esse trabalho busca 
explorar uma situação da vida real, no qual descreve uma situação atual, podendo formular novas hipóteses 
ou desenvolver uma nova teoria. Ainda de acordo com Gil (2002) o estudo proposto nesse artigo se configura 
como exploratório, pois busca compreender os reflexos causados pela Covid-19 no processo de ensino-
aprendizagem. Portanto, ao estudar um evento atual como os efeitos na educação causado pelo surto do 
novo coronavírus, com o objetivo de gerar novas informações, esse artigo é considerado um estudo de caso 
(YIN, 2001). 

 Os procedimentos técnicos são caracterizados como bibliográficos, pois os dados secundários foram 
obtidos por meio de pesquisa, utilizando materiais elaborados por autores seminais da educação. Em relação 
aos dados primários foram coletados, por meio de um instrumento de pesquisa, elemento relevante na 
elaboração do questionário, elaborado no Google Forms®, o qual será aplicado aos docentes de uma escola 
estadual da rede pública, situado na cidade de Fazenda Rio Grande, deste modo a natureza desse estudo se 
classifica como aplicado. O questionário elaborado utilizou uma escala Likert de 5 pontos, onde foi possível 
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identificar os reflexos da Covid-19 no processo de ensino aprendizagem, por meio da caracterização da escola 
quanto as mudanças geradas pela pandemia, na visão dos professores, conforme o quadro a seguir.  

Quadro 1: Caracterização dos reflexos da pandemia na visão dos docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7 – Caracterização da escola 
quanto às mudanças geradas pela 

pandemia na visão dos 
professores. 

Perguntas (P) utilizadas no processo de 
caracterização da pandemia na visão dos docentes. 
7.1 – Durante o período de pandemia as atividades foram 

realizadas totalmente online. 

7.2 – A escola estava preparada para migrar do ensino 
presencial para modalidade a distância devido ao 
afastamento social causado pela Covid-19. 
7.3 – Durante o isolamento social, o uso da internet foi 

relevante no processo de interação entre escola, professor 
e aluno. 
7.4 – Ferramentas como Zoom, Google Meet, WhatsApp, 

foram importantes na interação social com a escola e os 
alunos. 
7.5 – Com as atividades desenvolvidas no ambiente 

virtual, melhorou o relacionamento com os estudantes. 
7.6 – Durante o período em que as atividades foram 

realizadas no ambiente virtual, houve melhorias na 
qualidade do processo de ensino, devido ao uso de 
ferramentas tecnológicas. 
7.7 – Embora a pandemia tenha gerado um 

distanciamento social, o relacionamento entre aluno e 
professor foi afetado. 
7.8 – A escola ofereceu suporte para os alunos, buscado 

reduzir o impacto gerado pela pandemia no processo de 
ensino. 
7.9 – Durante o período de pandemia, houve casos de 
alunos prejudicados, pela exclusão digital, gerados pelas 
diferenças sociais.  
7.10 – O conhecimento pode ser adquirido igualmente por 
todos os estudantes, sem a interação entre aluno e 
professor que ocorre em sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
Outro ponto importante, observado durante a pesquisa, foi destacado no quadro a seguir, pois 

identifica a relação dos professores e professoras, com o processo de ensino aprendizagem.  

Quadro 2: Caracterização dos reflexos da pandemia na visão dos docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas (P) utilizadas no processo de caracterização dos 
docentes em relação ao processo de ensino. 

8.1 – Quanto ao uso da internet e as ferramentas de comunicação 
como zoom, Google Meet, Teams e as disponibilizadas pelo governo 
do estado do Paraná (Google Classroom e o aula Paraná), surgiram 
dificuldades em operacionalizar essas ferramentas. 

8.2 – Algumas disciplinas podem ser realizadas no ambiente virtual. 

8.3 – Antes da pandemia, a internet era utilizada como uma ferramenta 
relevante para desenvolver o planejamento das aulas. 

8.4 – Devido ao processo, onde as aulas presenciais migraram para o 
ambiente virtual, as atividades que abarcam o planejamento 
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P8 – Caracterização do 
professor em relação à 

docência. 

pedagógico foram simplificadas, devido ao uso de recursos 
tecnológicos como a internet. 

8.5 – Durante a pandemia foi oferecido cursos de capacitação, devido 
ao novo modelo adotado, onde os alunos passaram a realizar suas 
atividades em plataformas digitais. 

8.6 – Compreendendo que cada indivíduo absorve informações de 
modos distintos é relevante adotar uma nova metodologia para nivelar 
o conhecimento. 

8.7 – As aulas realizadas em plataformas digitais, proporcionaram mais 
segurança para integridade física do docente em relação às aulas 
presencias pela ausência da interação social com os alunos. 

8.8 – Esse período de afastamento, ficou marcado como um retrocesso 
da educação devido à falta de socialização e as diferenças sociais. 

8.9 – Embora o ano letivo de 2020, seja marcado por milhares de 
perdas devido a Covid-19 e para muitos considerado um retrocesso no 
processo de ensino. É possível recuperar os atrasos refletidos em 2020 
e continuar avançando com uma educação de qualidade no próximo 
ano letivo.  
8.10 - Após a pandemia o risco de algumas disciplinas, migrarem para 
plataformas digitais, ocorrendo na modalidade a distância, gera 
ansiedade e inquietação no docente em relação ao padrão de aulas 
disponibilizadas pela Secretaria de Educação do Paraná. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
Diante dos eventos atuais, em que a Covid-19, impôs desafios em níveis globais, este trabalho 

apresenta elementos relevantes e atuais, abarcando os reflexos da pandemia na interação entre professor 
(a) e aluno (a). Desse modo, foi utilizado para análise qualitativa os softwares Atlas.ti® e Excel®, para mensurar 
os dados quantitativos.   

 

  
 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
  

Esta seção aborda os dados coletados, por meio de um formulário, elaborado no Google Forms®, 
procedimento relevante no processo em que se buscou identificar a formação acadêmica dos docentes, 
conforme o gráfico a seguir, executado no software Excel®. 

 

Gráfico: 1 Relação entre a formação acadêmica dos docentes 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 

Este primeiro gráfico, apresenta pontos relevantes, relacionados a formação dos respondentes, pois 
fica evidente que ambos docentes, possuem a graduação, elemento importante para ingressar no ambiente 
educacional, porém é possível observar algumas variações, em que os professores se sobressaíram na busca 
da especialização, porém as professoras que participaram da pesquisa, apresentam a mesma preocupação, 
pois entre os docentes masculinos, estacionaram no mestrado, já o grupo feminino apresenta uma docente 
com o título de doutora, um fator muito importante para o processo de ensino.  

Utilizando um software de análise de conteúdo, foi elaborado uma nuvem de palavras, em que foi 
feita uma análise do artigo em que foram usadas como base as palavras-chave do artigo, a qual pode ser 
visualizada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1 Nuvem de palavras 
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 Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Após analisar e processar os dados da coleta, foi possível descrever estatisticamente as variações 
em cada resposta obtida, de acordo com a tabela a seguir, onde se têm a média, o desvio padrão e a variância, 
como também a média geral dos constructos e a média geral do desvio padrão. 

 

Tabela 1: Análise estatística descritiva 

 Perguntas Média DesvPad Variância 
Média Total 

dos 
Constructos 

Média Total 
DesvPad  

Caracterização da escola quanto 
as mudanças geradas pela 
pandemia na visão dos 
professores. 

P7.1 3,1 1,57 2,49 

3,19 8,21 

P7.2 1,6 1,02 1,04 

P7.3 4,6 0,66 0,44 

P7.4 4,6 066 0,44 

P7.5 2,2 0,87 0,76 

P7.6 1,8 0.7.4 0,56 

P7.7 3,9 1,13 1,29 

P7.8 4,4 0,66 0,44 

P7.9 4,1 1,22 1,49 
   P7.10 1,6 0,8 0,64   

Caracterização do professor em 
relação à docência. 

P8.1 3,3 1,00 1,01 

3,64 1,05 

P8.2 3,7 1,1 1,21 

P8.3 4 1 1 

P8.4 2,9 1,51 2,29 

P8.5 2,9 1,35 1,29 

P8.6 3,3 0,64 1,61 

P8.7 4,7 0,64 0,41 

P8.8 2,8 1,4 1,96 

P8.9 4,2 1,07 1,16 

P8.10 4,6 0,8 0,64 

Fonte: dados da pesquisa, 2021 
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Esta analise descritiva dos cálculos estatísticos possibilitou destacar alguns pontos importantes, onde 
se têm a menor média P7.2, pois surgiram divergências entre os docentes, envolvendo a pergunta, em que 
as atividades foram direcionadas para o ambiente online, durante a pandemia. Porém na P7.3 e P7.4, 
observa-se as maiores médias 4,6, onde fica evidente uma maior concordância entre os respondentes. Ao 
abordar a caracterização do professor em relação à docência, os mesmos eventos se repetem, porém as 
disparidades se apresentam com menor incidência. 

Devido a importância do tema abordado, foi elaborado o cálculo do desvio padrão, facilitando a 
visualização da dispersão dos dados em relação à média. Outra media importante é a variância, como uma 
medida de dispersão em relação à média, fica evidente algumas oscilações, devido as discordâncias entre 
alguns pontos e as concordâncias em outros aspectos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
A pandemia, causada pelo novo coronavírus é uma crise global, responsável por milhões de mortes 

e profundas transformações no modo de vida de cada ser humano. Entre os vários impactos ocasionados 
pela disseminação da Covid-19 é preciso destacar a interação entre docente e discente, pois é um fator 
importante na construção do conhecimento, como também é preciso ressaltar as questões envolvendo as 
desigualdades sociais observadas em diferentes regiões do Brasil. 

Nesse contexto é importante salientar as medidas restritivas adotadas durante a pandemia, onde o 
professor passou a atuar em um ambiente virtual. Considerando os dados obtidos, onde se têm a perspectiva 
dos respondentes, o setor público de educação não estava preparado para atuar em aulas no formato online, 
porém é importante ressaltar os procedimentos adotados, como o aplicativo aula Paraná, buscando integrar 
os alunos nesse ambiente, porém é preciso destacar as dificuldades, onde a grande maioria dos discentes 
não possuem acesso à internet. 

Desse modo este trabalho traz grandes contribuições para área educacional, pois apresenta a 
vivência de professores e professoras de diferentes áreas do ensino, onde suas percepções, auxiliaram na 
construção desse artigo em um momento, no qual o processo de ensino aprendizagem passa por grandes 
mudanças, onde o educador ou educadora, precisou se adaptar aos novos mecanismos implementados na 
construção do saber e desenvolver novas metodologias, buscando interagir no ambiente virtual. Desse modo, 
fica evidente os esforços realizados pelo Ministério da Educação, Governo do Estadual, escola, professores 
e alunos em reduzir o retrocesso gerado pela pandemia e as desigualdades sociais existente no Brasil. 
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RESUMO  

 
Como a incorporação da educação patrimonial nas escolas pode contribuir para a (re)construção da identidade cultural 
em cidades estigmatizadas? Esta é a questão que orientou a pesquisa, cujo objetivo foi desenvolver estratégias e 
materiais educativos para a (re)construção da identidade cultural de cidades estigmatizadas. Usamos a metodologia de 
inventário participativo, que busca estimular a comunidade a atuar como protagonista na identificação e valorização de 
suas referências culturais. Buscamos envolver a comunidade por meio do projeto interdisciplinar “Redescobrir e valorizar 
o lugar onde eu vivo”. O texto apresenta um relato de experiência de práticas realizadas em uma escola pública municipal 
e reflexões sobre a Educação Patrimonial e aponta um caminho para auxiliar no pensamento crítico e na (re)construção 
da identidade cultural de cidades estigmatizadas, com oportuna ressignificação dos espaços e das memórias. O estudo 
parte do pressuposto de que é importante ampliar o conhecimento e valorizar o patrimônio local em municípios que têm 
uma imagem pública negativa, como lugar de violência e de pobreza.  Esses fatores fazem com que seus próprios 
moradores evitem identificação e pertencimento. Assim, encontramos na Educação Patrimonial, em concomitância com 
a aprendizagem centrada no discente, a possibilidade da recriação de novas narrativas e novos significados. Partes deste 
texto integram a pesquisa de mestrado com o título “A educação patrimonial como instrumento de (re)significação e 
estímulo ao pertencimento às cidades estigmatizadas”, apresentada na faculdade de educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Metodologias ativas. Abordagem colaborativa. Educação Patrimonial.  
 

INTRODUÇÃO  

  
A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Ribeirão das Neves, para turmas de alfabetização do 1º e 

2º ano na Escola Municipal Analito Pinto Monteiro. Como diversas outras cidades, Ribeirão das Neves 
enfrenta o dilema: como mudar a visão negativa sobre si? Seus moradores enfrentam inúmeros obstáculos, 
entre os quais destacam-se os aspectos sociais salientados por Osmar e Stephan (2015), e visões 
preconceituosas, que se manifestam em referências como  “cidade presídio", “Ribeirão das trevas”, “cidade 
dormitório”. Conforme observa Coelho e Fernandes (2009), a exclusão social da população se reflete nos 
aspectos tanto econômicos quanto sociais representados no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
aproximadamente 0,684 (IBGE 2016), o menor índice se comparado ao IDH de cidades vizinhas como o de 
Nova Lima 0,813; Belo Horizonte 0,810; Pedro Leopoldo 0,757; Contagem 0,756; Betim 0,749 e Sabará 0,731, 
a média do IDH de Minas Gerais é de 0,731. 

Em diversas reuniões e rodas de conversas realizadas ao longo de quatro anos na Escola Municipal 
Analito Pinto Monteiro, localizada no bairro Vereda, regional Veneza de Ribeirão das Neves, percebe-se em 
grande parte das crianças, mães e responsáveis o desinteresse e a ausência de perspectivas de mudanças 
na cidade onde moram. Muitos moradores afirmam preferirir morar em outro lugar. Nos registros de local de 
moradia em redes sociais, muitos declaram morar nas cidades circunvizinhas, em Belo Horizonte ou 
Contagem. A escola atende um público, em sua maioria, pertencente a ocupações das redondezas, trata-se 
de uma comunidade de baixa renda, filhos de pais com baixa escolaridade e profissões informais. Com 
carências diversas, não só econômicas, como o de acesso a bens culturais. É prejudicial para a identidade, 
o pertencimento e o comprometimento na história da população a visão negativa e o prejulgamento de que a 
cidade é formada de apenas presídios, violência e pobreza. 

Em face desses desafios, essa pesquisa envolve a busca por formas de desenvolver ações de 
Educação Patrimonial nas escolas municipais com intuito de ampliar o conhecimento e valorização da história 
do município de Ribeirão das Neves. A expectativa é que essas ações poderão vir a servir também a 
educadores de outros municípios com características e desafios semelhantes. Em pesquisa com estudantes 
adolescentes em uma escola estadual de Ribeirão das Neves, os professores BARBOZA e CRUZ 
(2019)  ratificaram a percepção de uma lacuna a ser preenchida quanto ao reconhecimento dos bens culturais 
do município. Segundo esses pesquisadores, em muitos casos, o sentimento em relação ao local onde se 
vive é de repulsa e de negação. Eles enfatizam a Educação Patrimonial como importante instrumento para a 
superação da expressão: “neste lugar não tem nada” (2019, p.107). Em vista desses pressupostos, buscou-
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se, por meio da pesquisa, aproximar comunidades estigmatizadas ao campo histórico-cultural e investigar 
como a educação patrimonial poderia contribuir para a reconstrução da identidade cultural da cidade.  

As diretrizes do Plano Nacional Setorial de Museus - PNSM atestam como é imprescindível a 
universalização do acesso dos brasileiros ao uso e à produção cultural. Tal acesso constitui um direito 
constitucional e primordial para o exercício da cidadania. Dessa forma, há que se incentivar ações de 
educação patrimonial, oferecendo condições para que as comunidades reconheçam os bens culturais 
materiais e imateriais de sua região, visando disseminar noções de identidade e zelo (PNSM 2010, p. 11-13). 

Em concordância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que trata das competências gerais 
a importância da valorização de saberes e vivências culturais, é necessário que, por meio de experiências 
significativas, se possibilite a apropriação do conhecimento e aplicação desse conhecimento por meio do 
protagonismo social, pessoal e ambiental no exercício da cidadania. Ao viabilizar ações de educação 
patrimonial para estudantes e professores, propicia-se a valorização do patrimônio cultural material e 
imaterial, além de instigar estudantes e professores a reconhecerem e fortalecerem o sentimento de pertença. 

Buscou-se na pesquisa desenvolver ações educativas e materiais educativos que contribuíssem para 
a ressignificação dos espaços da cidade a partir da educação patrimonial. Uma educação pautada no diálogo 
e nas experiências dos sujeitos, de forma a construir uma nova visão e aproximação entre educadores, 
educandos e munícipes de forma interativa, reflexiva e participativa. Assim como motivar os integrantes da 
comunidade da Escola Municipal Analito Pinto Monteiro a se tornarem multiplicadores de experiências 
formadoras que buscam reverter representações depreciativas sobre o município e contribuir para a 
construção de um olhar crítico sobre as condições locais da comunidade da escola e de envolvimento em sua 
transformação. 

 

METODOLOGIA  
  

As ações relatadas neste artigo, envolveram estudantes dos 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 
idades entre 6 e 7 anos, ocorreram entre os meses de março e dezembro de 2019, na Escola Municipal 
Analito Pinto Monteiro, região do Veneza em Ribeirão das Neves. Onde foi reproduzido material didático como 
livro, jogos e um website com material complementar. Com a reprodução desses recursos educativos para 
distribuição nas escolas foi possível ampliar o alcance territorial da pesquisa, atingindo a área total de 155,454 
km² por meio de 66 escolas municipais. O número estimado de beneficiados no Sistema de Ensino municipal 
foi de aproximadamente 22.852 estudantes e 1.227 educadores(as). O projeto envolveu diretamente 96 
estudantes, 13 funcionários da equipe escolar, aproximadamente 25 pessoas da comunidade, entre mães, 
pais, responsáveis e lideranças comunitárias dos bairros Vereda, Liberdade, Vila Irmã Dulce. Indiretamente, 
alcançou todos os estudantes da escola, professores do turno vespertino, comunidade escolar e 
representantes das Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Cultura.  
  As propostas apresentadas partem do projeto interdisciplinar “Redescobrir e valorizar o local onde 
eu vivo”. Os primeiros meses foram dedicados à fundamentação teórica, à uma formação continuada no 
Canadá e ao desenvolvimento de habilidades necessárias para alfabetização e letramento. A partir do mês 
de setembro, o processo foi intensificado. O projeto de intervenção começou a ser escrito a partir de 
questionamentos e falas de estudantes que provocaram inquietações, tais como: “Museus servem para que?” 
“Prefiro ir ao cinema a museus”, “Nunca fui ao museu”. No município de Ribeirão das Neves não há museus 
e o público atendido pela escola não frequenta esses espaços. Quando comecei a esboçar o projeto, pensei 
muito na democratização do acesso a esses espaços. E por que não criarmos nosso próprio “museu”? Após 
demonstrar empatia e fornecer uma definição, foi possível envolver outras pessoas na idealização. No 
primeiro momento pensamos em criar um “Museu itinerante” da história do bairro, no qual o acervo seria 
formado com objetos, fotografias e relíquias doados pelos pais e comunidade escolar. Entretanto, percebemos 
ao longo do projeto uma necessidade diferente. Mais importante do que construirmos nosso “museu” naquele 
momento, precisávamos, primeiro, reconhecer nosso espaço e nos apropriarmos da história e das culturas 
locais. 

No início do mês de fevereiro de 2019, o projeto foi submetido e aprovado no edital da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que consistia em uma bolsa de estudos para o 
Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá por dois meses.  

No início do projeto, para estreitar os laços com as famílias e com a comunidade, desenvolvemos 
sessões informativas para as mães/pais e responsáveis por meio de reuniões na escola, conversas ao final 
da aula, visitas à comunidade e contato pelo WhatsApp. A proposta era incentivar a parceria voluntária da 
família para ouvi-los e incentivá-los a serem parte integrante das ações promovidas pela escola. Desde as 
primeiras reuniões reforçamos a importância da participação deles para o desenvolvimento do projeto.  Na 
primeira reunião de mães/pais, no início de março, o projeto foi mencionado pela pedagoga, que explicou 
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como seria o desenvolvimento da proposta. Ressaltamos que a história e cultura local eram tão novas para 
os estudantes quanto para nós professores, já que 80% da equipe escolar não são moradores de Ribeirão 
das Neves.  

Nesse primeiro momento iniciamos nossa investigação, através da pesquisa bibliográfica de casos 
de sucessos de cidadãos nevenses, a história da formação da cidade e os patrimônios tombados e registrados 
pelo município. A parte da fundamentação teórica ficou sob minha responsabilidade, já que o projeto também 
fazia parte da pesquisa de mestrado. As demais professoras auxiliaram na execução do projeto. Ressaltamos 
que o projeto foi desenvolvido em turmas de unidocência, uma única professora que leciona todos os 
componentes curriculares, o que possibilitou a interdisciplinaridade entre todos os componentes curriculares 
(Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ensino religioso, Geografia, História e Ciências). Em 
turmas com vários professores(as), talvez o ideal seria relacionar componentes curriculares da mesma área. 

No início do mês de abril traçamos o perfil da comunidade escolar e mapeamos percepções sobre a 
cidade por meio de uma pesquisa de opinião com as mães, os pais e os responsáveis dos estudantes, através 
de formulários impressos. Dos 96 formulários enviados, foram respondidos 54, o equivalente a 56%. Os dados 
levantados direcionaram as práticas educativas a serem adotadas ao longo do projeto. A pesquisa revelou 
uma comunidade carente, em que a maioria das mães/pais e/ou responsáveis têm profissões informais ou se 
encontram desempregados. Embora 73% das famílias entrevistadas tivessem respondido que moravam em 
Ribeirão das Neves há mais de 5 anos, 53% dessas famílias afirmaram não gostar do lugar onde moram. 
Dentre os diversos motivos, evidenciaram a falta de infraestrutura e a falta de continuidade em políticas 
públicas sociais. A afirmativa: “nada na cidade vai para a frente” se repetiu em muitos formulários. 
Constatamos também que 49% dos responsáveis consideram relevantes a Escola e o posto de saúde, essas 
respostas foram escritas pelos entrevistados em uma pergunta aberta nos formulários. Cerca de 30% 
responderam que não há nada importante ou deixaram de responder, os demais ressaltaram aspectos 
religiosos, as qualidades da sociedade e a possibilidade de conquistar uma moradia própria.  

Entre os meses de março a agosto, realizamos a primeira etapa do projeto, que consistia na pesquisa 
bibliográfica, entrevistas, pesquisa de campo e a capacitação de professores da Educação Básica no Canadá 
nos últimos dois meses (julho e agosto). Relatamos a experiência do intercâmbio no Canadá porque a troca 
de experiências com outros 49 professores brasileiros possibilitou novos olhares e novas abordagens 
centradas no aluno. Assim como a valorização da nossa escola em todo o município e elevação da autoestima 
da equipe e comunidade escolar. A conquista da bolsa de estudos não foi apenas nossa, mas sim de todos 
os envolvidos, que se alegraram, comemoram e vivenciaram. A capacitação no Sistema Educacional 
Canadense foi diferente de qualquer outra capacitação que já tínhamos feito, visto que ouvimos e lemos muito 
poucas teorias. A prática era o que sobressaia em todas as aulas. Podemos dizer que vivenciamos as 
metodologias ativas e Design Thinking com abordagens centradas no aluno em todas as aulas. As trocas de 
experiências entre os outros 51 professores eram constantes, ouvimos, discutimos, enumeramos 
preocupações e buscamos soluções para diversos problemas que enfrentamos em nosso cotidiano docente. 
Em algumas aulas fomos professores, em outras alunos, jurados, brasileiros, investigadores, turistas e 
diversas outros papéis que nos possibilitaram uma rica experiência. 

Durante a capacitação profissional no Canadá mantivemos contato através das redes sociais e 
WhatsApp. Regularmente nos comunicávamos com estudantes e professores por videoconferência ou por 
envio de vídeos. O retorno à escola foi na primeira semana de setembro do mesmo ano. Naquele momento, 
a escola estava desenvolvendo um projeto sugerido pela Secretaria Municipal de Educação sobre 
alimentação saudável, o que impossibilitou a retomada imediata do projeto “Redescobrir e valorizar o lugar 
onde eu vivo”. No início do mês de outubro, retomamos a execução do projeto. Reunimos todos os estudantes 
no pátio da escola para conversarmos sobre a formação dos bairros Vereda e Liberdade, na visão deles. 
Geralmente eu conduzia as discussões, ora com todas as turmas da escola, ora por ano de ensino (1º e 2º 
ano). A conversa se iniciou com a seguinte pergunta: Como vocês imaginam que o bairro começou? Mais que 
depressa várias crianças levantaram as mãos para responder, surgiram respostas algumas respostas como: 

“Começou com terras e as casas eram de madeiras”; 
“Um ajudava o outro e as portas eram iguais porteiras de fazendas”; 
 “As casas eram de palha e os índios que faziam”; 
“Começou com muita lama e barro, aí quando chovia muito a água levava as casas que era 
tudo de barro”  outra criança interferiu e disse: “Não eram só de barro, porque eles usavam 
pedras grandes também”; 
“Naquela época não tinha lixeira e por causa disse que as ruas alagavam, não tinha nem 
bueiro!” 
“Não tinha carro, nem asfalto, todo mundo andava a pé ou de carroça”... (Respostas dos 
estudantes, 2019) 
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Depois de ouvir todos os estudantes, sem interferir nas respostas, trouxe a seguinte problemática: Como 
podemos confirmar se o que disseram está certo? Nesse momento surgiram diversas respostas como: 

“É só procurar no Youtube”, “tem que procurar no Google”, “na televisão”, “ver no tablet ou 
celular”, “procurar nos livros”, “estudando”, “perguntando a mãe, pais e avós”, “perguntando 
pro pastor ou pra professora”, “no whatsapp que tem o grupo do bairro”, “ver jornal”, 
“perguntar para os vizinhos”... (Respostas dos estudantes, 2019) 

 Então, o desafio foi buscar confirmação e pesquisar sobre a formação do bairro. Desenvolvemos um 
pequeno formulário para direcionar as entrevistas e estipulamos que os estudantes teriam 20 dias para 
executarem a tarefa.  O objetivo era envolver os estudantes, seus responsáveis, vizinhos e parentes para 
pesquisarem sobre a história da formação do bairro, assim como levantar materiais para o “museu Itinerante”. 
Esperávamos receber fotos, relíquias, objetos, documentos. Para melhorar o entendimento, realizamos nova 
reunião com as mães, pais e responsáveis para explicar e sanar possíveis dúvidas. Como muitos alunos 
estavam em fase de alfabetização, a orientação foi que gravassem as entrevistas para apresentar em sala. 
Para os empoderar e elevar a autoestima, atribuímos a eles a responsabilidade e o protagonismo para que 
eles trouxessem as respostas e compartilhassem com toda a turma. Os discentes ficaram bem empolgados 
com a pesquisa. Dessa maneira, esse foi o gancho inicial para envolver e propiciar a aprendizagem 
colaborativa, para a consolidação da intervenção. 

Enquanto os estudantes pesquisavam, falamos sobre a História Oral, cultura, patrimônio cultural 
material, imaterial e natural, preservação, conservação, tombamento. Introduzimos o gênero paródia com a 
música “Baby Shark” (música muito cantada entre eles) para apresentarmos esses conceitos da Educação 
Patrimonial de forma divertida. Trabalhamos detalhadamente duas estrofes por semana. Posteriormente, 
criamos um vídeo com fotos de patrimônios materiais e imateriais do município. Nesse momento também 
começamos a criação de um livro sobre a cidade.   

         Depois de trabalharmos alguns conceitos da Educação Patrimonial, levamos os estudantes 
para visitar um patrimônio tombado pelo município e localizado em um dos bairros atendidos pela escola, na 
Igrejinha da Colina. Optamos por permitir que os estudantes explorassem o local livremente, de forma a 
favorecer o diálogo entre os estudantes de suas descobertas, expectativas e interesses. A experiência 
proporcionou uma descoberta não só para alunos, mas também para as professoras, que não conheciam a 
igrejinha. Ao fundo da igreja há uma casa que foi depredada. Levamos também os estudantes à uma grande 
horta na região, trabalhamos a importância da agricultura no bairro, as profissões informais dos responsáveis, 
já que grande parte vive do artesanato, da culinária e da agricultura familiar. A grande horta particular que 
abastece os sacolões locais, foi escolhida pela proximidade da escola, localizada em um bairro vizinho, onde 
alguns estudantes da escola são residentes.  

As relações étnico-raciais são um tema frequente em nossas aulas. A escola atende um público 
formado na maioria por afrodescendentes. Todavia, os estudantes não se reconhecem como negros, muito 
se sentem até ofendidos quando são chamados de negros. Por esse motivo a escola vem trabalhando nos 
últimos dois anos com maior intensidade o tema com o intuito de superar o racismo. A temática foi inserida 
no projeto em sua totalidade. Trabalhamos o patrimônio imaterial registrado no município “Quilombo 
Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis”, assim como suas expressões musicais e culturais. 
Embora a Igreja Nossa Senhora do Rosário esteja localizada na região de Justinópolis, é na Igrejinha da 
Colina que acontecem muitas manifestações culturais do Congado. Buscamos a valorização da beleza negra 
e indígena, além do empoderamento e o amor-próprio dos estudantes, desenvolvemos brincadeiras como 
“amarelinha africana”, “arranca mandioca”, “brincadeiras de rodas” etc. Propusemos aos estudantes a 
reprodução de um(a) boneco(a) de pano, feito por eles com a ajuda da família, visando a valorização da 
negra,o estímulo à autonomia e à criatividade. Nós, professoras, cortamos os moldes e uma das professoras 
que também é costureira levou sua máquina e costurou todos eles. Depois cada estudante ficou responsável 
de encher e personalizar o seu em casa. 

A necessidade em promover um ambiente seguro, inclusivo e acolhedor tornou-se prioridade nas 
aulas e nas ações promovidas. Em todas as etapas do projeto essas ações buscaram despertar o pensamento 
criativo dos estudantes e atribuir a eles a responsabilidade de buscar soluções para transformar nossa 
realidade. 

Para viabilizar a participação do aluno com necessidades especiais (espectro de autismo) 
confeccionamos uma escultura com fita adesiva do Homem Aranha, personagem preferido do estudante. 
Partindo dessa perspectiva, introduzimos na disciplina de arte o conceito de “Arte contemporânea” e 
procuramos associar a intervenção do homem para as transformações culturais. Primeiramente, criamos uma 
escultura com uma aluna voluntária, os dias em que fazíamos a aula prática era um momento de curiosidade, 
experiência, interesse e participação dos estudantes. Muitos paravam as brincadeiras, diversões para ficarem 
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olhando o processo de envolver partes do corpo da voluntária com fita adesiva e posteriormente dar forma a 
escultura. 

Após mostrar ao estudante com necessidades especiais a escultura, perguntamos sobre seu 
interesse em ser o molde do super-herói Homem Aranha, ele ficou extremamente eufórico e queria começar 
de imediato. Para promover a experiência prática ao estudante foram observadas e respeitadas todas as suas 
especificidades, sabíamos da intolerância ao barulho e ao contato físico, então, todas as ações realizadas 
foram acordadas e aceitas pelo estudante. Nesse sentido, fazíamos pequenas sessões de atividades práticas, 
onde o próprio estudante ajudava a escolher qual aluno iria ajudar a envolvê-lo com a fita adesiva. Em respeito 
às necessidades do estudante era feita pequenas partes do seu corpo em dias alternados. Quando 
demonstrava certo desconforto, encerrávamos a atividade prática e só prosseguíamos quando o mesmo pedia 
para fazê-lo. Para promover seu protagonismo nas atividades foi necessário a empatia e colaboração de todos 
os estudantes, as ações melhoraram as interações sociais e proporcionaram segurança e disponibilidade aos 
alunos para lidarem com as diferenças. 

Próximo a escola há uma “ocupação”, a Comunidade Irmã Dulce, onde muitos dos estudantes têm 
vergonha de morar lá. Com o objetivo de os encorajar a compartilhar história e experiências, assim como a 
valorização o lugar onde vivem, convidamos a todos os moradores da comunidade, que nos mostrassem o 
lugar onde moram, para posteriormente, apresentá-lo aos demais alunos da escola, por meio de fotos, 
diálogos e visita das lideranças locais. Somente uma aluna demonstrou interesse em mostrar a comunidade. 
Assim, fomos após o horário de aula conhecer sua realidade, pois era o horário que a mãe dela poderia  nos 
acompanhar. 

Na semana anterior à abertura da exposição que estávamos preparando foi realizada a semana de 
talentos, quando a cada dia recebemos a visita de um "Patrimônio vivo" para contar a história dos bairros que 
a escola atende. Convidamos lideranças, mães, responsáveis, e destaques de Ribeirão das Neves. Cinco 
lideranças foram com muita alegria e entusiasmo. No primeiro dia esteve presente a mãe de um estudante 
do turno da tarde e outra mãe do turno da manhã. Elas foram representar a Comunidade Irmã Dulce e falaram 
sobre a resistência e dificuldade para conquista da casa própria, reforçaram que elas próprias ajudaram a 
levantar as paredes e a construir suas casas. No segundo dia, esteve presente a D. Graça, liderança do bairro 
Liberdade. Nesse dia ela levou muitas fotos e falou sobre a formação do bairro, os mutirões para construção 
da igreja católica do bairro Vereda e de ruas no bairro concretadas pelos próprios moradores, as reuniões 
públicas na Câmara Municipal, das manifestações realizadas pelos estudantes na Br-040 reivindicando a 
construção da passarela. No terceiro dia, foi lida a carta da mãe representando o bairro Vereda. A mãe de 
uma aluna ficou muito feliz com o convite, mas preferiu enviar sua fala por escrito em uma carta, pois se sentia 
desconfortável ao falar em público. Na carta, afirmou ter participado da luta em busca de melhorias para o 
bairro e falou sobre as dificuldades encontradas no início com falta de ônibus, água, esgoto, posto de saúde, 
escola e pavimentação. Reforçou que todas essas melhorias aconteceram devido a mobilização das mulheres 
do bairro. No quarto dia, esteve presente Roseli, uma das lideranças da economia solidária da cidade, formada 
em psicologia, ela falou sobre a formação da cidade de Ribeirão das Neves. Para valorizar e homenagear 
essas mulheres, estendemos um tapete vermelho e incentivamos os estudantes a receberem com aplausos, 
música “Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz” e muita alegria. Essa semana foi de 
grande aprendizado tanto para os estudantes quanto para os professores e funcionários da escola. Na 
semana de talentos um dos objetivos era levar o campeão nevense de slackline (corda bamba), Alisson 
Ferreira, à escola, mas não foi possível devido a inexistência de um espaço adequado para montar os 
equipamentos necessários. Depois de uma busca incessante, decidimos montar no campo de futebol do 
bairro, mas como estávamos em um período chuvoso não foi possível. 

No encerramento do projeto foi realizada uma exposição dos trabalhos. A exposição e atividades 
realizadas pelos estudantes foram organizadas no pátio, onde aconteceram o desfile afro, a brincadeira de 
amarelinha africana com a participação das mães e responsáveis. A exposição iconográfica foi organizada 
em cinco painéis dentro de uma sala - Painel com a localização geográfica dos "Patrimônio material e 
imaterial".  Painel “Neveswood”: onde expusemos diversos talentos da cidade, alunos, comunidade. Nomeada 
como a parede da fama, com casos de sucessos e lideranças do município. Em frente a parede da fama 
deixamos um bilhete com um espelho embaixo, escrito "Levante e veja nosso maior talento". Painéis com 
fotos da formação do bairro e da cidade enviadas pelas mães e responsáveis foi o painel que mais chamou a 
atenção dos visitantes, aglomeravam-se para tentar localizar suas próprias casas, associavam as primeiras 
construções do bairro na primeira foto que hoje é quase imperceptível. Com orgulho comentavam que eles 
próprios construíram o bairro. 
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 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO DE RESSIGNIFICAÇÃO  

Como prescreve a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é necessário promover aprendizagens 
sintonizadas com os desafios, as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes da 
sociedade contemporânea. Como observa CURY (2012), as pessoas constroem e desconstroem valores e 
significados conforme o tempo e lugar nas relações culturais e sociais em que estão envolvidas. Em referência 
às últimas contribuições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a Educação 
Patrimonial é uma ação coletiva que busca construir e compartilhar conhecimentos, investigar, entender, 
refletir para transformar a realidade local. 

O termo Patrimônio tem significados polissêmicos e vem passando por diversas ressignificações nos 
últimos anos. Sobretudo com o acréscimo de adjetivos que detalham o seu significado, tais como: cultural, 
ambiental, material, imaterial, territorial, tangível, intangível, histórico, municipal, estadual, nacional, mundial, 
arquivístico, dentre outros. 

CURY observa que as discussões sobre o patrimônio estão sempre premidas pelos jogos de poder e 
disputas de representação. Como pode-se perceber ao longo das conversas e pesquisas de campo, a cada 
diálogo se notava a valorização de valores e costumes próprios conforme o ponto de vista do entrevistado, a 
necessidade de se autoafirmar e em muitas vezes, até elevar seu posicionamento como o “verdadeiro”, 
comparado ao posicionamento de outrem, esteve presente nos diversos discursos. Percebeu-se em todo o 
percurso o quão controverso e complexo é o tema abordado. O conceito de patrimônio se expande com o 
reconhecimento da diversidade cultural e evidencia a correlação entre afetividade, memória e identidade. 
(CURY, 2012, p. 185). 

Certa vez, lecionando em uma turma de terceiro ano dos anos iniciais, me deparei com um aluno que 
demonstrava muitas dificuldades na leitura. Ele sempre argumentava que não gostava de ler e que ler era 
ruim, embora se interessasse muito em ouvir histórias. Então, após diversas intervenções, chamamos os pais 
e os orientamos a levá-lo ao oftalmologista. Alguns dias depois, ao adentrar a sala com seus óculos novos, 
percebeu que ler não era tão ruim assim só precisava de “novas lentes”. O que antes era detestável para ele, 
ganhou novo significado e se tornou um hobby. As revistinhas em quadrinhos que outrora eram lidas somente 
pelas imagens passaram a ser melhor compreendidas por meio da leitura das palavras também. 

Esse fato é corriqueiro no cotidiano de diversos professores, entretanto trazemos uma releitura como 
reflexão. Quantas vezes na correria do dia a dia andamos pelas ruas da cidade não percebemos a 
efervescência e a vida que pulsa nas ruas, becos, vielas e avenidas? As mensagens implícitas nas vitrines 
das lojas, nos grafites dos muros que na maioria das vezes passam imperceptíveis? Quantas vezes passamos 
em uma rua não pavimentada e percebemos só os buracos, a falta de infraestrutura, mas não percebemos 
os lindos jardins nas portas das casas ou o sorriso daquela “doninha” que está varrendo a calçada? Como 
um caleidoscópio que a cada giro põe-se a transformar aquilo que é visto. Reflete, espelha, retrata, reproduz, 
irradia, brilha, estampa, configura, desconfigura, transforma; cores, tamanhos, formas, partículas moventes, 
visíveis e invisíveis, tangíveis e intangíveis. Entre um interno e um externo; um olhar atravessa a lente e 
vislumbra o que há em seu interior construindo um novo olhar, um novo horizonte. Assim, são os espaços da 
cidade (ALMANSA, 2020, p.43). 

Diversos pesquisadores percebem na Educação Patrimonial um importante instrumento de 
ressignificação do olhar, simbolicamente precisamos usar novas “lentes” para fazermos novas “leituras”. 
Santos (2017), Dutra e Nascimento (2016) retratam em seus estudos a ligação entre o museu, escola e 
educação patrimonial como mecanismos para ressignificação do olhar do estudante sobre a cidade. Chamam 
a atenção para a educação patrimonial como fator para o desenvolvimento da consciência crítica sobre a 
cidade. Por outro lado, salientam como a experiência cultural é uma forma de vencer as estruturas rígidas e 
tradicionais escolares, tornando a aprendizagem mais rica de sentidos. 

Em cidades periféricas estereótipos e estigmas são predominantes. O estigma é algo que 
desqualifica, deprecia e invisibiliza socialmente o sujeito que não se enquadra em padrões pré-estabelecidos. 
Para Erving Goffman (1963), estereótipos são criados e reproduzidos pela própria sociedade a depender do 
contexto, tempo e espaço. A sociedade hierarquiza e divide determinada categoria como superior ou inferior, 
coloca um padrão de qualidade e dita o que é o certo, o válido, o incerto, o acreditável e o inacreditável. 
(GOFFMAN, 1963). Experiências de Educação Patrimonial possibilitam a reflexão sobre a história da cidade 
e a atualidade, dando visibilidade aos monumentos e artefatos não só pela história, mas também por meio da 
relação dos cidadãos como sujeitos ativos e críticos. Elas fortalecem o sentimento de pertença com a cidade 
e possibilitam a recriação de novas narrativas, novos significados para cada “esquina”. Como observa Larrosa 
Bondía, a experiência é aquilo que nos passa, aquilo que nos toca e nos transforma. (BONDIA, 2002). 

Percebemos, em cidades estigmatizadas, a supervalorização dos problemas e dificuldades, tanto pela 
mídia, quanto pelos próprios citadinos. Em diversas redações ou rodas de conversas em salas de aula, 
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problemas como ruas esburacadas, falta de assistência e precariedade são sempre lembrados. Chimamanda 
Adichie (2009) nos alerta sobre o perigo de “uma única história”, a insistência em reafirmar somente histórias 
negativas sobre determinada cidade “cria estereótipos”, que em muitos casos não são mentiras, mas são 
incompletas, e acabam se tornando a história definitiva do lugar. Outras histórias devem ser contadas. 
Dificilmente se lembram das pessoas que se mobilizam por meio de mutirões, coletivos, grupos de estudos 
para mudarem a realidade. Não se lembram das comidas típicas que atraem munícipes e visitantes, não se 
lembram dos talentos e das lideranças reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, não se lembram 
das celebrações que juntam multidões, não se lembram das expressões artísticas que estão “pipocando” nas 
ruas da cidade, não se lembram dos inúmeros poetas e poetisas, cantores, cantoras e uma infinidade de 
outros exemplos que poderiam ser citados.  

A Educação Patrimonial aparece muitas vezes nas matrizes curriculares como tema transversal, o 
que em muitos casos pode configurar como uma das barreiras pedagógicas para sua realização. Como 
observa Louzado (2017), uma parcela significativa de docentes opta por postergar o tema, ou até mesmo 
deixá-lo exclusivamente para a disciplina de história. O que interfere de forma desfavorável no conceito basilar 
de uma educação voltada para a cultura: a interdisciplinaridade. A importância do reconhecimento de uma 
comunidade de seus bens culturais reforça a importância da Educação Patrimonial estar nas matrizes 
curriculares como componente indispensável para a formação cidadã, assim como nos documentos que 
regulamentam as políticas educacionais municipais. A normatização da Educação Patrimonial, por si só, não 
garante a efetividade da práxis pedagógica. Para que ela se consolide e alcance seus objetivos, é primordial 
que esteja sustentada em um processo de formação continuada dos docentes. (LOUZADO, 2017, P.82) 

Proporcionar uma educação global e de qualidade é de suma relevância para um posicionamento 
social e político em busca da redução das desigualdades e da valorização das diferenças. Inferimos que 
educação também é cultura e acontece mediante a apropriação de um patrimônio humano de saberes, 
práticas, subjet e obras (LIBÂNEO, 2010, p.19). Diversos pesquisadores ressaltam que as mudanças no 
processo de globalização têm abalado os sentidos e significados da sociedade, afetando diretamente a 
realidade docente. Nesse sentido, é importante um posicionamento pedagógico em que o estudante se sinta 
parte integrante da escola e não um mero espectador. 

As teorias pedagógicas pós-modernas reforçam a educação como construtora social do 
conhecimento e a valorização dos sujeitos como protagonistas. Na perspectiva que adotamos, a função 
docente é ser um “Agente Transformador” que auxilia e estimula os estudantes a construírem estimativas e 
valores pautados na diversidade, tolerância e criatividade. Esse processo deve ser amparado na própria 
cultura, ao mesmo tempo em que promove a consciência de que todas as culturas têm valores equivalentes 
(LIBÂNEO, 2010, p.19). Assim, ao desenvolver as ações em sala de aula, buscamos extrapolar os muros da 
escola e valorizar as experiências culturais dos alunos, mães, responsáveis, professores e comunidade. Para 
se tornarem mais efetivas e condizentes com a realidade dos envolvidos, procuramos não abrir mão do 
protagonismo do estudante. Usaremos algumas nomenclaturas utilizadas na contemporaneidade, como 
“metodologias ativas”, “Design Thinking”, para esboçar aos leitores que elas se assemelham à pedagogia de 
projetos e a muitas práticas realizadas em sala de aula. 

Com as metodologias ativas, buscamos privilegiar o diálogo, o engajamento, a autonomia, a 
colaboração e a reflexão, visando provocar a curiosidade do estudante. Na formação continuada no sistema 
educacional canadense foi possível vivenciar na prática a aprendizagem ativa com foco na colaboração, 
cooperação e participação. Podemos dizer que aprendizagem ativa “é quando os estudantes estão envolvidos 
em mais atividades que vão além de apenas escutar, eles se envolvem em diálogos, debates e soluções de 
problemas, além de usarem o raciocínio em nível superior.” (Bonwell, C., and Eison, J., 1991). Assim como o 
Design Thinking que esteve presente no desenvolvimento do projeto. 

O Design Thinking é uma abordagem focada na resolução de problemas de forma prática e criativa. 
A primeira etapa, empatia, envolve diálogo para compreender os problemas e desafios para os quais se 
pretende buscar soluções. A segunda etapa, definição, requer a organização das informações e a definição 
do problema em forma de pergunta: como podemos? A terceira etapa, idealização, é o momento de levantar 
o máximo de ideias possíveis. Nesse estágio, a criatividade se torna mais evidente. A quarta etapa, protótipo, 
é o momento de analisar as possíveis soluções, considerando as limitações de cada uma delas, selecionando 
as melhores soluções e criando um protótipo de solução. A etapa final do processo consiste no teste da 
solução. Com base nos resultados, nesse estágio é possível a readequação e aprimoramento da solução. Os 
termos utilizados na formação canadense, embora apresentem nomenclaturas diferentes, na prática, são 
muito parecidos com a pedagogia de projetos defendida por Paulo Freire. Nesse sentido, relataremos nos 
próximos tópicos como foi pensado, desenvolvido e adaptado o projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para organização e avaliação das ações e aprendizados, fizemos registros individuais no caderno da 
turma, fotografias, filmagens, frases, ilustrações dos alunos, cartas de mães, etc. No dia posterior ao passeio 
à Igrejinha da Colina e à horta, fizemos uma roda de conversa para ouvir a avaliação e percepção dos 
estudantes e depois pedimos que eles registrassem o que eles mais gostaram. Foram analisados 47 
desenhos e 28 frases. A Igrejinha apareceu em 91% dos desenhos, enquanto a horta foi lembrada por 21% 
dos estudantes. Os registros das meninas foram os mais detalhados. O símbolo cristão “Khi-Rho” foi o que 
mais chamou atenção dos estudantes no interior da igreja, apareceu em 9% dos desenhos. Em 79% das 
frases apareceram as palavras “Gostei, descobri, adorei, Legal, bonito, maravilhoso”. 

Percebemos que as ações que aguçaram sentidos simultâneos por parte dos estudantes foram mais 
lembradas. O sino foi mais lembrado pelos meninos, eles foram os que mais o tocaram, até sem autorização, 
o Cristo também foi mais lembrado pelos meninos, lugar onde eles brincaram de esconder e tentaram se 
juntar para o abraçar. As meninas dentro ônibus se organizaram em grupos, no piquenique dividiram seus 
lanches com o cachorrinho que entrou na igreja, descobriram a casa depredada e em seus registros 
evidenciaram as descobertas, os sujeitos e o tempo ensolarado. 

Dentre os diversos registros feitos pelos estudantes, o reconhecimento do bairro como um bom lugar 
para viver ficou muito evidente. Em uma conversa no início do ano, um dos alunos disse: “Eu não gosto de 
morar em “Ribeirão das Trevas”, porque não tem lugar para brincar direito.” Esse mesmo estudante ao final 
do projeto mudou sua narrativa e fez seu depoimento: “Eu gosto do meu bairro porque tenho muitos amigos”. 

Ao analisar os registros dos estudantes foi notável que a experiência do passeio na igrejinha e a 
participação dos “Patrimônios vivos” no projeto foram as ações que mais chamaram a atenção dos 
estudantes. No decorrer do projeto percebemos o protagonismo das mulheres para a formação e 
desenvolvimento do bairro, mesmo em ações que, aparentemente, a força masculina seria essencial, sem a 
liderança delas, talvez não seria realizado. No início do projeto, quando pensamos em criar um “Museu 
itinerante”, tínhamos a expectativa de receber muitos objetos, relíquias, fotos, o que não ocorreu. Na verdade, 
recebemos das mães e responsáveis apenas três fotografias e uma liderança comunitária nos forneceu um 
acervo maior com aproximadamente 40 fotografias. Ao refletir sobre a situação, percebemos que para os 
estudantes as histórias orais trazidas pelos patrimônios vivos e o passeio à igrejinha foram muito mais 
relevantes do que a materialidade que esperávamos no início do projeto, como relíquias, fotos, etc. A 
exposição apareceu em apenas dois registros de estudantes. 

Agora, deslocando para a avaliação das mães e/ou responsáveis, havíamos planejado avaliar todo o 
processo, presencialmente, entretanto, com a suspensão das aulas devido à pandemia da Covid-19, 
disponibilizamos o formulário via Google Forms[1] pelo whatsApp. Foram respondidos 14 formulários, de 
aproximadamente 80 formulários enviados, acreditamos que a quantidade de formulários não respondidos 
diz respeito a falta de acesso à internet. A escola atende a um público com baixo recursos financeiros e de 
grande vulnerabilidade. Dos formulários respondidos a maioria avaliaram o evento como “Excelente. 
Conforme o gráfico a seguir, o que mais chamou atenção dos visitantes foram as atividades que tiveram a 
participação ativa deles e dos estudantes, como as bonecas de pano, as esculturas de fitas adesivas, a 
apresentação dos alunos, o desfile das crianças e das mães. 

Dos formulários respondidos, 92% das pessoas não tinham conhecimento que em Ribeirão das Neves 
há muitos talentos reconhecidos internacionalmente. Somente 7% das pessoas declaram conhecer algum 
patrimônio cultural tombado em Ribeirão das Neves, 85% declaram que nunca visitaram um patrimônio e 15% 
visitaram a Igrejinha da Colina que está localizada no bairro vizinho. Ao avaliar a exposição com notas entre 
0 a 10, 54% avaliou com dez pontos, 27% entre nove e oito pontos e 18% avaliou em cinco pontos. Para 
encerrar a parte da exposição a última pergunta foi uma pergunta aberta, “Você aprendeu algo novo através 
da exposição?” e seis pessoas responderam:  “Que em neves tem muitas coisas maravilhosa”, “Sobre vários 
patrimônio que não conhecia”, “Muitas coisas, principalmente que Neves tem coisas para se orgulhar”, “Sim. 
novas culturas”, “Sim. Neves não é tão esquecida, quanto pensei”, “Sim adquirir conhecimento sobre vários 
espaços culturais de Ribeirão das Neves”.  

Ao analisar os dados constatamos que a comunidade demonstra maior pertencimento ao bairro do 
que à cidade.  92% demonstraram gostar do bairro em que moram. Percebemos que esse pertencimento está 
relacionado com a contribuição e o protagonismo na formação do bairro: mais de 60% responderam que 
ajudaram a formar o bairro. A mesma relação de pertencimento com a escola se dá pelo fato dela ser uma 
conquista da própria comunidade, conforme exposição das lideranças comunitárias. Quanto ao pertencimento 
à cidade, percebemos uma mudança significativa nas respostas. Na primeira pesquisa realizada em abril de 
2019, dos 54 formulários respondidos, 53% declararam não gostar da cidade onde moram, nessa nova 
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pesquisa, em 2020, 14 formulários respondidos, esse número caiu para 23%. Ressaltamos que os dados do 
ano de 2020, aqui apresentados, devido ao baixo índice de respostas carecem de outras pesquisas para 
maior precisão dos resultados. 

Durante o desenvolvimento do projeto percebemos a insuficiência de recursos didáticos sobre a 
história e, principalmente, sobre os bens culturais do município, o que dificulta o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico. Em conversas informais com professores e pedagogos do município sempre ouvia que a falta 
de materiais era um dos maiores desafios para trabalhar o tema. Ainda durante o projeto iniciamos a produção 
do recurso didático que detalharemos no próximo capítulo, assim como análise dos resultados das ações. 
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RESUMO   

O envelhecimento da população brasileira leva às ciências à necessidade de explorar temáticas que são próprias deste 
período do desenvolvimento. A doença de Alzheimer é um desses temas, já que seu diagnóstico vem aumentando em 
função tanto do envelhecimento populacional, quanto nos avanços científicos que permitem sua identificação de forma 
mais precisa e precoce. Por meio de revisão bibliográfica  de caráter exploratório, apresentamos que a psicologia vem 
traçando caminhos em busca de uma melhor qualidade de vida para as pessoas que têm o diagnóstico da doença, 
buscando trabalhar os sentimentos, as sensações e o convívio social. Como um dos resultados da pesquisa verificamos 
que a musicoterapia, um campo que ainda possui pouco destaque nas publicações na área, é uma forma de tratamento 
que busca utilizar a música como recurso terapêutico para trazer qualidade de vida para pacientes diagnosticados com 
Alzheimer. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Alzheimer; Musicoterapia.   

INTRODUÇÃO   
 

O presente trabalho é um recorte de um Projeto Institucional de Iniciação Científica (PIIC) que está 
em andamento e tem como objetivo apresentar as discussões teóricas iniciais que foram encontradas durante 
a pesquisa sobre a atuação da psicologia com pacientes diagnosticados com Alzheimer e refletir sobre a 
musicoterapia como uma proposta no cuidado à pessoa com Alzheimer. O interesse pelo tema se justifica, 
tanto pelo envelhecimento da população brasileira e a crescente necessidade das ciências se apropriarem e 
responderem sobre as características e os conflitos deste período do desenvolvimento, quanto pelo 
necessário comprometimento da psicologia, como ciência e profissão, de compreender as particularidades 
do envelhecer em nossa sociedade.  

Historicamente os estudos sobre desenvolvimento psíquico não contemplavam os idosos, situação 
que começou a mudar com o envelhecimento da população de países da Europa e os Estados Unidos. Esse 
movimento de transformação do perfil etário dos países mais desenvolvidos economicamente conduziu, em 
meados do século XX, a uma reformulação dos estudos científicos sobre desenvolvimento humano, fato que 
também envolveu a psicologia, ainda que tardiamente (Neri, 2004).  

O fenômeno de envelhecimento da população já é uma realidade no Brasil. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) idoso é todo indivíduo que tenha 60 anos ou mais. No Brasil, segundo 
dados do IBGE (2019), os idosos são hoje 13% da população, mas esse cenário vai mudar muito e tende a 
dobrar nas próximas décadas. A expectativa de vida também tem aumentado nos últimos anos e se hoje essa 
expectativa é de 76 anos, nas próximas décadas poderá ser de 81 anos (IBGE, 2019). Esses dados mostram 
que o Brasil, país que até então era caracterizado como jovem, enfrentará nas próximas décadas a 
necessidade de repensar a atenção à população idosa.  

De acordo com Neri (2004), a partir de 1960, os estudos sobre envelhecimento trouxeram uma nova 
roupagem à leitura psicológica da questão, principalmente quando a psicologia se alia às ciências sociais e 
cria condições de superação de uma compreensão biologicista do desenvolvimento humano, trazendo outros 
elementos para caracterização do idoso. 

 

Surgiam novos paradigmas, que abriam espaço à consideração da influência conjunta, interativa e 
histórica do contexto social e cultural e das condições genético-biológicas e psicológicas sobre o 
desenvolvimento de indivíduos e de grupos etários. Neles, começou-se a considerar que 
desenvolvimento e envelhecimento são processos multidimensionais e multidirecionais que 
englobam um delicado equilíbrio entre vantagens e limitações (p.70) 
 

A mudança de paradigma encaminha a reflexão e prática do psicólogo para uma leitura integral da 
velhice e uma das principais demandas é compreender melhor as dificuldades físicas e psíquicas que também 
acompanham o envelhecimento com o objetivo de contribuir com a formulação de novas formas de atenção, 
compreensão e cuidado que visem um envelhecimento bem-sucedido. Apreender o envelhecimento de 
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maneira concreta, como síntese de múltiplas determinações, é fundamental para que este período da vida 
seja pleno em suas possibilidades. 

Dentre todas as possibilidades de estudo neste campo, elencamos a necessidade de 
compreendermos a doença de Alzheimer e as atuais formas de cuidado e atenção que objetivam promover 
qualidade de vida aos idosos que são diagnosticados com a doença. Seguindo o novo paradigma anunciado 
por Neri (2004), entendemos que há a necessidade de repensar o foco de atenção para além da doença e 
considerar o cuidado integral.  

No Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V), a doença de Alzheimer é um 
tipo de transtorno neurocognitivo caracterizado pelo declínio gradual dos estímulos do comportamento e do 
desenvolvimento cognitivo do paciente, que pode apresentar um quadro de perda de memória, de 
aprendizagem, de linguagem e outros. Estima-se que dentre os quadros de demência apresentados pelos 
idosos, a maior parte, entre 60% a 80%, são casos de Alzheimer. Esse número que chama a atenção hoje, 
tende a aumentar nos próximos anos, como exposto pela Organização Pan-Americana de Saúde (2017). O 
estigma da doença que não tem cura e, portanto, precisa de cuidados meramente medicamentosos precisa 
ser enfrentado com vistas à garantia de uma vida com qualidade. 

Entendemos que é de fundamental importância recuperar as publicações sobre a intervenção da 
psicologia junto aos pacientes de Alzheimer e destacar novas práticas, como a musicoterapia. Concordamos 
com Neri, (2004) quando a autora afirma que  trabalho com idosos é um campo profícuo para a psicologia e 
os psicólogos que podem na promoção e orientação de programas que visem assegurar qualidade de vida 
no envelhecimento.  

 

Com o envelhecimento populacional, em todas as camadas sociais deverá aumentar a necessidade 
de oferta de serviços de reabilitação cognitiva e de apoio psicológico a idosos, já que o avanço da 
velhice está associado a um risco aumentado de vulnerabilidade e disfuncionalidade. Familiares e 
profissionais encarregados de cuidar deverão buscar mais serviços psicológicos no âmbito da 
informação, do desenvolvimento de habilidades e do restabelecimento do bem estar psicológico e 
físico. Instituições prestadoras de serviços sociais, de saúde, bem-estar, beleza, entretenimento, 
propaganda, lazer e educação necessitarão de serviços psicológicos de promoção à saúde, 
educação, reabilitação e planejamento ambiental (Neri, 2004, p.72) 
 

Para a realização desta pesquisa, a atenção por essa maneira de cuidar se construiu a partir das 
recentes pesquisas sobre o impacto da musicoterapia no atendimento às pessoas com Alzheimer, fato que 
levou à importância de investigação dos trabalhos conduzidos pela psicologia na área, bem como, os 
trabalhos publicados também na área da musicoterapia. Vale destacar que a musicoterapia data de 1940 e 
não se identifica com a Psicologia, são áreas de atuação e do conhecimento distintas, mas têm alguns pontos 
de contato, principalmente quando resgatamos a história da musicoterapia e os objetivos de ambas as áreas.  

Dessa maneira, para alcançar os objetivos propostos no texto, apresentamos no início 
caracterização e definição da doença de Alzheimer segundo os manuais médicos que orientam sobre a 
doença - CID-10 e DSM-V. Feita a definição e caracterização iniciais, passamos às formas de atuação da 
psicologia e apresentamos alguns estudos que apontam a musicoterapia como uma forma de intervenção 
possível junto a pessoas diagnosticadas com Alzheimer. No campo das considerações finais indicamos 
algumas conclusões sobre o trabalho e reforçamos a importância dos estudos na área e do cuidado 
humanizado das pessoas com Alzheimer. 

METODOLOGIA   
 

A fim de alcançar o objetivo proposto, nos valemos de uma pesquisa bibliográfica exploratória com 
levantamento de materiais em periódicos científicos na área da psicologia e indexadores de abrangência 
multidisciplinar, como é o caso do Scielo. Para tal foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Psicologia, 
Neuropsicologia, Doença de Alzheimer, Música e Musicoterapia. Dos artigos encontrados foram selecionados 
aqueles que continham diversas posições, proposições, hipóteses e resoluções sobre a atuação do psicólogo 
e sobre como a musicoterapia pode ser um método de tratamento para resgatar memórias que são 
esquecidas no decorrer do avanço da doença.  

Pesquisas bibliográficas são definidas nos manuais de metodologias de pesquisa (Severino, 2002; 
Gil, 2002; Cozby, 2009) como aquelas voltadas à análise de materiais já elaborados por outros autores sobre 
a temática escolhida. Necessariamente, todas as pesquisas devem trazer uma revisão sobre o assunto a ser 
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tratado, subsidiando as análises e discussões posteriores, algumas, no entanto, são desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Como vantagem desta modalidade, Gil (2002) aponta o 
contato com uma gama mais ampla de conhecimentos sobre o objeto da pesquisa, uma vez que extrapola 
os dados coletados em um único trabalho. Entendemos também que essa metodologia possibilita a criação 
de novos percursos teóricos e metodológicos para próximas pesquisas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

A preocupação com o envelhecimento e suas particularidades não é um tema recente na literatura 
científica  e na filosofia. Embora o envelhecimento da população mundial leve a novas  demandas para as 
ciências em nossos dias, desde a Antiguidade existem relatos de pessoas que sofriam de uma forma de 
demência, termo que foi utilizado para abarcar diversos tipos de doenças mentais que por muitos anos não 
foram compreendidas. Diversos médicos e pesquisadores, como Pitágoras, Cícero, Galeno e Philippe Pinel 
se debruçaram sobre esses casos para compreenderem o que de fato acontecia com as pessoas que, com 
o avanço da idade, passavam a esquecer os conhecimentos adquiridos durante o decorrer da vida (Jebelli, 
2018). O distúrbio chamado de doença de Alzheimer foi descoberto somente em 1906 quando o psiquiatra 
Alois Alzheimer concluiu em suas pesquisas que no encéfalo possui uma quantidade de substância 
desconhecida inserida de entre as células nervosas,essas substâncias são chamadas de placas compostas 
de amiloides e emaranhados chamados de pares de filamentos helicoidais, essa descoberta foi determinante 
anos mais tarde para que Kraepelin reconhecesse seus estudos e nomeasse como “Mal de Alzheimer”. A 
partir disso médicos e pesquisadores passaram a buscar conhecer sobre esse tipo específico de distúrbio 
mental que possuía muitas lacunas (Jebelli, 2018).  

No Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V),a doença de Alzheimer é 
caracterizada como um transtorno neurocognitivo marcado pelo declínio gradual dos estímulos do 
comportamento e do desenvolvimento cognitivo do paciente, que pode apresentar um quadro de perdas 
cognitivas que vão desde a memória, passando pelas aprendizagens, dificuldades com a linguagem e outros 
sintomas. Esta doença é dividida em dois níveis, o "provável" e o "possível”, para que a forma de atendimento 
tenha um cuidado diferencial. Para ocorrer essa separação, é caracterizada como provável doença de 
Alzheimer em pessoas que já possuem registros de casos na família; têm a evidência de perda de memória 
ou outro tipo de domínio cognitivo; têm declínio cognitivo constante com a ausência de algum tipo de doença 
neurológica. Já uma possível doença de Alzheimer é diagnosticada quando não existe a presença de quadros 
históricos semelhantes e ocorre a perda de memória e aprendizagem e um declínio nos movimentos 
cognitivos. A expectativa de vida após o diagnóstico é cerca de 10 a 20 anos, variando com a idade avançada 
de cada paciente. Pacientes mais jovens costumam viver todo o percurso da doença, já as com idade mais 
avançada têm a probabilidade de apresentar outras comorbidades. 

Na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), a Doença 
de Alzheimer, é citada como “Demência na doença de Alzheimer (F00)”, caracterizada por uma contínua 
degradação nos aspectos cognitivos, seu diagnóstico só pode ser feito após o descarte de outras demências. 
A idade para o início da doença pode variar, sendo de início precoce, até os 65 anos, e o de início tardio, 
após os 65 anos, estima-se que cerca de 2 a 4% dos idosos após os 80 anos são diagnosticados. Segundo 
o explicado no CID-10 o que ocorre no paciente com Alzheimer é uma atrofia cerebral, ou seja, seus sulcos 
corticais são mais largos e os ventrículos maiores do que é considerado normal, sendo possível observar por 
meio de exames de tomografias somente após um avanço da doença. 

Ladislau, Guimarães e Souza (2015), explicam que a doença de Alzheimer degenera partes das 
células nervosas do cérebro, como o córtex e o hipocampo, havendo também a modificação na produção de 
neurotransmissores. Além disso, as partes mais afetadas do cérebro são a Amígdala e o Lobo Temporal, 
causando perda da memória semântica, do reconhecimento facial, sendo seguidos por déficits na linguagem, 
na percepção de expressões faciais e na visual, essa dificuldade de reconhecimento facial pode ter relação 
quando o paciente possui um dano maior no lado direito do cérebro onde possuem regiões que fazem parte 
do comando motor e emocional.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2017), por ano são diagnosticados cerca de 10 
milhões de casos de demência no mundo e atualmente 50 milhões de pessoas convivem com esse 
diagnóstico. Deste, cerca de 60% a 80% dos casos são de Alzheimer, e estima-se que esse quadro deve 
triplicar nos próximos 30 anos, destacando os países com média e baixa renda sendo os  locais onde mais 
se encontram os portadores da doença. A OMS desenvolveu um Observatório Global de Demência em 2017, 
para  monitorar o desenvolvimento da doença pelo mundo, cerca de 80 países fazem parte das pesquisas, 
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disponibilizando os recursos para a criação de um compilado sobre demência, como campanhas, formas de 
atendimentos e tratamentos que sejam mais efetivos. 

Fronza e Pillatt (2018) explicam que, quanto mais cedo for o diagnóstico, haverá mais chances de 
que seja utilizado um tratamento que diminua o avanço da doença e o fortalecimento das capacidades 
neuropsicológicas. O fato de a doença não ter cura e ser progressiva não significa que não seja possível 
tratá-la. Os tratamentos que trabalham com as capacidades cognitivas e com o humor do paciente com 
Alzheimer podem facilitar na comunicação, na compreensão das mudanças comportamentais e na aceitação 
da doença por parte dos familiares. Esses tratamentos trazem uma melhora psicossocial para o paciente, 
como nos funcionamentos cognitivos, atividades cotidianas e além disso pode servir como um suporte de 
adaptação para o novo cotidiano tanto do paciente diagnosticado com o Alzheimer quanto para a sua família.  

O diagnóstico do Alzheimer também causa impacto nos familiares dos pacientes, que na maioria 
das vezes não possuem preparo para cuidar do idoso que possui o diagnóstico, isso ocorre porque ainda 
existe um desconhecimento dentro da sociedade sobre o que é o Alzheimer, quais os tipo de tratamentos e 
como devem ser os cuidados relacionados ao paciente,que em alguns casos com o avanço da doença 
passam ter total dependência de seus cuidadores. Esse despreparo causa muito desgaste nos familiares, 
gerando a necessidade de cuidados por profissionais da saúde, que por sua vez buscam diminuir os impactos 
gerados pela intensa sobrecarga de se responsabilizar pelos cuidados e tratamentos do idoso diagnosticado 
(Fronza e Pillatt, 2018). 

Lima (2006) explica que, ao receber o diagnóstico de Alzheimer, a família do paciente precisa ser 
informada que essa doença não possui cura e que as medicações em conjunto com os tratamentos 
alternativos podem resultar em uma melhor qualidade de vida para o paciente, além disso, há um pressuposto 
de que existe uma reserva de estímulos cognitivos que podem ser reativadas após trabalhos que esforcem a 
mente, sendo um recurso importante para o tratamento contra o Alzheimer.  

Economicamente a doença de Alzheimer causa impacto na sociedade porque uma pessoa 
diagnosticada pode viver em torno de 20 anos e em muitos casos se tornar totalmente dependente de alguém 
para as tarefas mais básicas do cotidiano, além disso possui os custos farmacológicos e tratamentos 
alternativos. Não se trata de considerar a questão econômica à frente da vida, mas de compreender a 
importância de serem garantidas as condições necessárias ao tratamento e cuidado das pessoas que são 
diagnosticadas com a doença. E esse fato leva ao campo das políticas públicas. Fortunato (1999) ressalta 
que as autoridades devem ter mais responsabilidade em relação aos pacientes da doença e é de extrema 
necessidade que sejam desenvolvidas mais políticas sociais públicas com o objetivo de garantir um suporte 
além da previdência que é garantida por lei, para que dessa forma as famílias e os pacientes possam ter mais 
apoio de assistência social.  

Somente no ano de 2002 que o Ministério da Saúde, criou no SUS o Programa de Assistência às 
pessoas com Doença de Alzheimer, onde foi regulamentado a distribuição de medicamentos gratuitos e a 
promoção de saúde desses pacientes, e em 2016 passou a ser distribuído adesivos de Rivastigmina, 
medicamento próprio para doença de Alzheimer e Parkinson eles ficam colados na pessoa e liberam a 
medicação diretamente na corrente sanguínea (Barbosa et al., 2019).  

Barbosa et al. (2019) ressaltam em seus estudos recentes que pessoas diagnosticadas com 
Alzheimer precisam buscar atendimentos, seguridade de assistência social e também uma previdência por 
meio Plano Nacional de Assistência Social. Essas medidas asseguram os direitos das pessoas com Alzheimer 
que podem passar por vulnerabilidade social devido aos gastos relacionados à doença e a dificuldade de 
acesso ao mercado de trabalho quando ainda não estão aposentados.  

Nesse contexto, a psicologia surge como uma forma de acompanhamento e cuidado que traz 
grandes benefícios para o paciente e sua família. Mesmo que o atendimento psicológico não esteja posto 
como essencial no cuidado à pessoa com Alzheimer, as pesquisas apontam que existem diversos canais 
onde o psicólogo pode ter acesso ao paciente e estimular suas habilidades cognitivas (Lima, 2006). 
Historicamente a forma de tratamento mais comum foi a intervenção médica e o tratamento medicamentoso 
que são fundamentais e objetivam retardar o avanço da doença. Atualmente outras formas de cuidado são 
consideradas complementares aos cuidados farmacológicos, como por exemplo, o trabalho em 
neuropsicologia que busca um tratamento que considere o cuidado integral das necessidades sociais e 
psicológicas que surgem em consequência da doença (Lima, 2006).  

Sá (2016), explica que a atuação do psicólogo em pessoas com diagnóstico de Alzheimer se dá na 
maioria das vezes e na maioria dos estudos no acolhimento dos familiares e dos cuidadores desses pacientes 
e torna-se assim necessário conciliar a psicologia com áreas como a neurofisiologia para possibilitar novos 
instrumentos nas abordagens desses pacientes. Para Capela (2016), o psicólogo necessita visar 
comportamentos e estilos de vidas melhores para pacientes com o Alzheimer, ele pode acompanhar o 
tratamento e adaptar o paciente novamente ao seu ambiente social, além disso pode orientar os cuidadores 
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a ter melhores qualidades nos cuidados prestados ao paciente. O psicólogo pode aplicar medidas 
psicoeducacionais para os familiares e cuidadores, ensinando práticas e estratégia para contribuir na 
qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o estresse, o isolamento, medindo reduzir o impacto que o 
diagnóstico traz para o paciente, essas estratégias também abrange a saúde mental dos cuidadores, 
contribuindo para o gerenciamento de emoções. O papel do psicólogo é reduzir os obstáculos que o paciente 
passará depois do diagnóstico de Alzheimer e trabalhar na aceitação do diagnóstico. 

Reina (2000), explica que o psicólogo estará centrado no paciente e do cuidador em conjunto com 
uma equipe multidisciplinar, ele trabalhará em programas de psicoestimulação buscando estimular as 
faculdades menos conservadas e buscar conservar as faculdades ainda intactas, além disso o trabalhar 
medidas de cuidado com a saúde mental de cuidadores é importante para que não seja desenvolvida a 
doença de Burnout. Com os familiares o psicólogo será um orientador que apresentará informações sobre as 
fases da doença, as formas de como tratar o paciente e encaminhamento para organizações de apoio e ajuda. 

Silva e Souza (2018) destacam três áreas em que a psicologia trabalha no tratamento da Doença 
de Alzheimer, que são, a neuropsicologia, a reabilitação neuropsicológica e a terapia cognitivo-
comportamental. Na neuropsicologia busca se encontrar como as lesões causam um déficit no cérebro 
capazes de afetar os comportamentos e as funções motoras. Para isso é necessário avaliações no paciente, 
buscando encontrar os impactos na personalidade, suas consequências emocionais e trabalhar formas de 
habilitar novas funções e reabilitar algumas que estão sendo esquecidas com o avanço da doença. A 
neuropsicologia busca trabalhar as memórias que se encontram preservadas e as modalidades específicas 
que foram afetadas pela Doença de Alzheimer, esses métodos utilizam a repetição, treinamentos e trabalhos 
com a aprendizagem do paciente. Além disso, a psicologia utiliza outras técnicas para o tratamento do 
Alzheimer, como treinos de memória, treinos cognitivos, estimulação de memória, reabilitação 
neuropsicológica e psicossocial (Lima, 2006). 

Já a área da reabilitação, segundo Silva e Souza (2008), implica na recuperação dos pacientes de 
forma que sejam reduzidas as condições e desvantagens que impeça uma integração social melhor. Esse é 
somente um processo dentro do tratamento que o portador do Alzheimer irá passar, e é necessária toda ajuda 
dos profissionais da saúde e familiares. A maior dificuldade da reabilitação é a fase em que o paciente se 
encontra com demência, pois se torna difícil compreender o seu progresso. Com a terapia cognitivo-
comportamental, os profissionais buscam produzir mudanças cognitivas, ou seja, produzir alterações de 
pensamento no paciente para que ocorra uma redução da ansiedade, da depressão e da autonomia. Os 
métodos utilizados são exercícios de memórias, de coordenação motora, de atenção, concentração, 
linguagem e é recomendado para pacientes com quadro leves ou inicial. 

Segundo Silva et al. (2013), os programas de reabilitação neuropsicológicos possuem dificuldades 
de serem eficazes quando possuem vários objetivos terapêuticos para um paciente com Alzheimer é 
necessário que o foco esteja somente em uma meta específica, buscando alguma evolução na qualidade de 
vida do paciente sem esquecer das limitações adquiridas pela doença e das que o próprio indivíduo possui. 
As técnicas para a reabilitação que possuem maior eficácia são as que promovem a redução ou a 
compensação das dificuldades que surgem com a doença de Alzheimer, alguns exemplos são, a 
psicoeducação dos cuidadores, a orientação para a realidade e a mnemotécnica. Os limites para elas variam 
entre as questões econômicas do paciente e o grau em que a doença se encontra. 

Além disso, a neuropsicologia vem utilizando estratégias compensatórias por meio da conversação. 
Brandão, Parente e Penã-Casanova (2010) explicam que a partir desse ponto, é observado o modo em que 
o paciente com Alzheimer se comunica durante uma conversação, durante um pedido feito por ele, uma 
pergunta ou até mesmo uma resposta dada por ele, buscando não o fracasso desse diálogo mas o 
entendimento de como o paciente está se comunicando com as pessoas. Os pacientes que estão em um 
grau ainda leve da doença conseguem perceber suas dificuldades e buscam ajuda durante a conversa, isso 
segundo os autores é porque esse paciente ainda possui a habilidade meta-discursiva preservadas, e esse 
esforço deve ser visto como um recurso para manter os diálogos apesar do seu comprometimento cognitivo. 
Outra estratégia utilizada é a de manejos de turno onde o locutor conversa com o portador de Alzheimer 
buscando trazer estímulos para manter uma comunicação, frases congeladas e usos de marcadores são 
utilizados para ajudar durante o processo.  

Durante as pesquisas, encontramos que, dentre as terapias não farmacológicas, a musicoterapia é 
uma forma de cuidado que surge buscando estimular pontos positivos na vida dos pacientes com Alzheimer. 
Sobre a história de construção da área Anjos et. al (2017) afirmam que os gregos já discutiam o poder 
terapêutico da música na Antiguidade, mas somente no século XVIII surgem os primeiros escritos científicos 
sobre o tema. Ao longo do século XX, afirmam os autores, há uma aproximação com a Psicologia na busca 
de um referencial teórico que explicasse os mecanismos por meios dos quais a música teria função 
terapêutica. O século XXI é marcado pela busca de um referencial teórico próprio e nesse caminho a 
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Federação Mundial de Musicoterapia (1996, citado por Anjos et.al., 2017) define a área como uma intervenção 
de fazer uso da música com objetivo de reabilitação, aprendizagem e aquisição de novas habilidades com 
objetivo de promover qualidade de vida. Essa intervenção, no entanto, deve ser conduzida somente por uma 
pessoa que tenha qualificação profissional para isso. Assim, o psicólogo pode trabalhar com musicoterapia 
se tiver formação para isso, caso contrário, o trabalho deve contar com equipe multidisciplinar. 

Para Anjo et. al. (2017), a musicoterapia é um instrumento que promove o desenvolvimento, a 
recuperação e a prevenção da saúde do paciente, para isso são utilizadas formas que o paciente consiga 
compreender e interagir transformando as sessões em um processo onde poderá ser indireto em que o 
terapeuta irá trazer a interação ou de forma indireta onde será o próprio paciente que buscará interagir.  

A musicoterapia produz efeitos em duas direções importantes tanto a parte fisiológica, na pressão 
arterial, na tolerância à dor, quanto em respostas emocionais resgatando sentimentos e sensações, na 
comunicação, na integração social e nas associações extra musicais resgatando informações, lembranças 
de pessoas e experiências que estão guardadas na memória e esquecidas pela doença. A musicoterapia 
pode ser utilizada como intervenção receptiva onde o paciente irá escutar a música, sendo ela tocada em um 
instrumento por alguém ou em gravação, e pode ser utilizada como intervenção ativa, sendo o próprio 
paciente a utilizar algum instrumento musical e tocar a música desejada no momento. Dessa forma a música 
se torna um vasto campo para a terapia, onde o paciente e o terapeuta podem improvisar sons e ritmos, 
compor músicas autorais, recriar músicas onde o terapeuta ajudará ou ensinará o paciente determinado 
instrumento musical (Junior, 2019).  

Nesse sentido, por ser um tratamento não farmacológico, ainda possui pouco destaque na área da 
saúde. O profissional que trabalha nessa área deve ser credenciado no órgão de representação da categoria 
e buscar trazer intervenções em formas musicais para promover o bem-estar, o conforto, melhorar a memória 
e diminuir estresses. Em pacientes que possuem Alzheimer traz benefícios para a reabilitação tanto em casos 
leves quanto em casos mais graves, além disso, pode contribuir para a diminuição do sentimento de solidão, 
e possibilitar a reativação de memórias, sentimentos e sensações que foram esquecidas com o avanço da 
doença. Os pacientes podem ou não ser verbais e o terapeuta buscará resgatar através de melodias, sons, 
instrumentos e objetos musicais que fizeram parte de momentos importantes na vida desse indivíduo, além 
disso é um método que não possui contraindicações apesar de sempre necessitar ser feito baseado em 
conhecimentos científicos comprovados (Sobral e David, 2016) 

Fortuna (1999), explica que a a arte na psicoterapia amplia a forma de comunicação das pessoas e 
torna um novo método de expressar o que sente sem utilizar a forma verbal, e para o tratamento de idosos e 
de demências são formas que podem ser utilizadas para manter a integridade emocional e cognitiva, e em 
alguns casos podem ajudar a expor o que está no inconsciente do paciente, podendo assim aplicar novas 
técnicas próprias para o caso e conseguir ter mais contato durante o processo terapêutico. 

Tomaino (2014), descreve que a música consegue se preservar em nossas memórias com 
facilidade bastando poucos estímulos para que seja recordada e suscitar emoções significativas para aqueles 
pacientes que estão ouvindo. Qualquer som, afirma o autor, pode suscitar uma resposta que faz referência a 
história de vida da pessoa e sempre é carregada de reações emocionais. Gomes e Amaral (2017), ressaltam 
que pela música o paciente poderá criar formas e caminhos para que seus sentimentos, suas dores e 
emoções possibilitem a aceitação e compreensão de situações que os levam a buscar atendimento. A música 
em conjunto com atividades físicas contribui para a recuperação de memórias. 

 As músicas que são familiares para o cotidiano de uma pessoa e seu processamento emocional 
estão armazenadas na área límbica do cérebro e como as memórias emotivas e com importância persistem, 
a utilização de músicas com significados para o paciente com Alzheimer pode encontrar o que Tomaino (2014) 
chama de “Sentido em si". As memórias são associadas aos estímulos que a música promove, sendo capaz 
de representar uma Gestalt de um período da vida do paciente, mesmo os que estão em estágio avançado 
de demência e suas memórias não são possíveis de serem resgatadas, uma música familiar é capaz de trazer 
diversas emoções, sendo elas pensamentos sobre a vida do paciente ou sobre a música que ainda consegue 
ter contato com o íntimo do indivíduo.  

O psiquiatra Carl Gustav Jung, reconheceu após um trabalho com uma musicista terapeuta que, a 
música poderia ser um elemento essencial durante a análise, isso porque a experiência da terapia através do 
som das notas musicais alcançava a psique de uma forma mais profunda, transmitindo imagens que 
atravessavam os bloqueios do inconsciente com grande facilidade. O som, segundo Jung (citado por Paduani, 
2019), é capaz de gerar representações que se tornam visuais e sensoriais, sons já conhecidos são capazes 
de trazer lembranças, sentimentos e sensações esquecidas, a utilização de recursos musicais para os 
pacientes com Alzheimer seria uma forma de diminuir o avanço da doença e resgatar uma parcela do que já 
foi esquecido. Jung foi um dos precursores da arteterapia e segundo Fortuna (1999), seus trabalhos 
afirmavam que uma pessoa a partir dos 40 anos de idade deveria cuidar de si, cuidar de seus projetos para 
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a terceira idade, tratar com mais cuidado seus próximos anos de vida e buscar sentidos para viver nesse 
período, além disso, Jung buscava trabalhar a auto realização dos seus pacientes utilizando a arte em seu 
processo terapêutico, pois ela poderia ser um meio de “cura” do interior do analisando, assim como a religião, 
que costuma ser muito intensificada por algumas pessoas a partir dessa segunda parte da vida. 

O profissional que trabalha com a musicoterapia deve possuir conhecimentos específicos na área 
musical e clínica, e durante o atendimento aplicar técnicas de acordo com a limitação do paciente, esse 
processo de musicoterapia não deve ser generalizado e reduzido a uma simples utilização da música. Aleixo, 
Santos e Dourado (2017), apresentam alguns instrumentos que são utilizados durante a musicoterapia em 
pacientes diagnosticados com Alzheimer, entre elas estão; a lista de verificação da musicoterapia, utilizada 
para monitorar as frequências de comunicação musical verbal e não verbal entre o paciente e o terapeuta, a 
frequência comportamental e o envolvimento corporal. O esquema de codificação em musicoterapia, onde 
um vídeo é utilizado para medir a interação do paciente, dividindo a sessão em duas partes em que a primeira 
é para a medir se o paciente e o terapeuta estabeleceram um comportamento empático ou não e a segunda 
parte em que se avalia se o paciente está se vinculando a música, se expressará movimentos, sentimentos, 
e cantará durante a sessão; e o formulário de avaliação de interesse em música é preenchido antes de iniciar 
a intervenção, buscando conhecer os tipos musicais que o paciente gosta, quais experiências com música já 
teve e qual importância para ela no decorrer de sua  vida. 

A partir de testes com músicas aplicado em pacientes com Alzheimer, Cuddy, Sikka e Vanstone 
(2015), descreveram que as memórias voluntárias são afetadas de forma grave e possuem uma dificuldade 
maior para serem recuperadas, porém as memórias involuntárias surgem em momentos espontâneos e 
devido a algo que está no externo do indivíduo fazendo que o lembre do episódio passado, podendo ser 
algum som ou melodia e ao trazer músicas que fizeram parte de algum momento da vida do paciente pode 
acarretar memórias e sensações involuntárias, sendo esse um tratamento que ao invés de buscar as 
memórias voluntárias, estaria buscando preservar as memórias musicais do paciente e evitando que elas 
fossem esquecidas também.  

Cunha (2007), explica que o ambiente onde ocorre a musicoterapia costuma ser para os pacientes 
com Alzheimer um local onde eles podem se conectar com o social, interagir com outras pessoas quando 
trabalhado em grupo, se expressar através da música, se reconectar com seu eu do passado, com suas 
lembranças, sentimentos e se sentem como eram antes do diagnóstico, deixando de ser apenas a pessoa 
que possui uma doença, esse sentimento de ser somente um indivíduo com diagnóstico é algo que ocorre na 
maioria das vezes pelas famílias que deixam de ver ela como uma pessoa ativa e passam a ignorar aquela 
pessoa e suas opiniões. O musicoterapeuta diante disso, deve ter uma atenção redobrada, deve olhar nos 
olhos do paciente, tocar em suas mãos e estimular ela a estar presente durante a sessão, principalmente em 
pacientes que já estão em um grau grave da doença, além disso, deve ser utilizado frases curtas e objetivas, 
objetos e fotos que possam ajudar a complementar os diálogos e as músicas utilizadas serão as que fazem 
parte do repertório de vida do paciente. 

Sacks (2007), destaca que mesmo que uma pessoa possua a doença de Alzheimer ela nunca 
esquecerá de tudo, pois aspectos de sua personalidade e caráter ainda permanecerão, o indivíduo não é 
capaz esquecer todo o conhecimento que foi adquirido desde o nascimento. A música é um exemplo para 
pacientes com Alzheimer, que mesmo em casos mais graves possuem estímulos que se afloram diante de 
uma melodia que fez parte de seu passado, o musicoterapeuta nesses casos devem trazer não somente 
música, melodia ou ruídos para a sessão, esses sons devem fazer parte do passado do paciente e ser capaz 
de despertar estímulos e sensações e é necessário toda a atenção do terapeuta para ele, buscando estimulá-
lo, conectá-lo e criar um vínculo entre os dois, ampliando sua existência, sua comunicação social e seu foco 
de vida e diminuindo seu estresse, sua angústia e suas dificuldades.  

Diante do contexto e que a sociedade se encontra com a pandemia da covid 19,  Anastacio Junior 
(2019) explica que os trabalhos de musicoterapia deixaram de serem feitas de forma presencial e passou a 
serem utilizados recursos online para que as sessões sejam feitas de forma remota evitando que os pacientes 
precisem sair de suas casas, isso porque idosos se encontram no quadro de pacientes de risco por 
apresentarem idades avançadas e muitas vezes algum tipo de comorbidade, apesar de não possuírem 
diretrizes sobre o trabalho com a musicoterapia a União Brasileira das Associações de Musicoterapia 
(UBAM)  emitiu notas com informações orientando os profissionais de como trabalhar durante esse período, 
porém ainda não se sabe quais serão as consequências a longo prazo desse processo de terapia de forma 
remota, sendo assim os terapeutas estão trabalhando com a utilização de recursos sonoro-musicais para 
poder contribuir na convivência tanto dos pacientes diagnosticados com Alzheimer, quanto para os familiares 
que se viram isolados em suas casas e mudando todo seu cotidiano. Esse processo de musicoterapia sendo 
feito de forma remota, é uma medida experimental que precisa de muitos estudos, pois para ocorrer depende 
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de muitos fatores externos de cada paciente como, social, econômico e o tipo de diagnóstico tornando o 
processo terapêutico limitado a esses fatores. 

Os atendimentos de musicoterapia de forma remota estão sendo feitos de duas formas diferentes, 
os síncronos, onde são feitas sessões por meio de telefonemas ou chamadas de vídeos ao vivo e a forma de 
assíncronos que são atividades gravadas por meio de áudios, vídeos, mensagens e imagens. Para os idosos, 
a utilização de métodos síncronos é bom para manter uma conexão entre paciente e terapeuta e eles terem 
alguém fora de seu convívio familiar para poderem conversar e os métodos assíncronos podem ajudar os 
familiares a conseguirem adaptar novos métodos de atividades na rotina do paciente, conseguirem 
compreender como o paciente está se sentindo e aumentarem a relação do idoso no ambiente familiar 
(Anastacio Junior, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A doença de Alzheimer é uma doença que está aumentando conforme a população mundial está 
ficando mais velha, as estimativas são de que nos próximos anos tripliquem a quantidade de pessoas com o 
diagnóstico. No Brasil os direitos às pessoas com Alzheimer são recentes e ainda necessitam ser ampliados 
para garantir maior estabilidade tanto para o paciente, quanto para sua família. Além disso, existe a 
necessidade de serem feitas campanhas para que a população conheça melhor o que é a doença de 
Alzheimer e saiba quais são os primeiros sintomas, dessa forma garantirá que muitas pessoas sejam 
diagnosticadas ainda no início da doença e possam buscar tratamentos impedindo que a ela avance de forma 
rápida. Ainda não foi encontrado uma forma de curar o Alzheimer, porém existem tratamentos 
medicamentosos que retardam o avanço da doença, além disso o paciente necessita de outros tratamentos 
que são complementares e fundamentais para garantir não somente o prolongamento da vida, mas uma vida 
de qualidade.  

 A psicologia nesse contexto, possui diversos caminhos terapêuticos, buscando sempre 
compreender quais são as dificuldades e limitações de cada paciente e criando intervenções com o objetivo 
de promover estabilidade psicológica, diminuição da angústia, do sentimento de perda e buscar trabalhar as 
memórias que foram perdidas. A neuropsicologia se destaca entre as linhas de intervenção, a partir dela 
poderão ser feitas avaliações psicológicas buscando saber qual o nível da doença se encontra, quais as 
perdas neurofuncionais do paciente, quais os impactos na personalidade e como o paciente se porta diante 
de algumas situações. Buscar compensar os déficits causados pela doença é necessário mesmo que o 
paciente já se encontre em um nível grave do avanço da doença, inseri-lo em ambientes sociais como em 
rodas terapêuticas pode contribuir com o sentimento de pertencimento que se perde após o diagnóstico, 
muitas vezes porque o paciente fica somente no âmbito familiar e os familiares acabam por excluí-los devido 
aos esquecimentos recorrentes. O papel da psicologia é de extrema importância no acompanhamento do 
paciente diagnosticado com Alzheimer, junto com uma equipe multidisciplinar é capaz de tornar a vida do 
paciente tranquila e com mais conforto, apesar de ser visto muitas vezes como uma parte que não necessária 
por essas equipes, a psicologia pode ajudar de muitas formas na vida do paciente, sendo ela psicológica, 
fisiológica e socialmente (Barbosa et al., 2019). 

Diante disso, a musicoterapia vem buscando um reconhecimento maior na área da saúde, mas 
ainda são poucas referências encontradas quando o assunto é Alzheimer,o que mostra a extrema importância 
de maiores estudos acerca desse tema e da visão da pessoa idosa diante do quadro global que vem 
aumentado a cada ano os casos de doença de Alzheimer. Os estudos encontrados por nós, apresentam bons 
resultados no tratamento. A música é capaz de ultrapassar barreiras do cérebro que não são alcançáveis por 
outros meios, ela é pode retomar o que Tomaino (2014) chama de “ sentido em si", ou seja, o paciente 
consegue relembrar suas memórias musicais, seus sentimentos de um exato momento em que estava 
ouvindo certa música em um período de sua vida. Desta forma, a musicoterapia necessita ter mais 
reconhecimento e ser tratada como um dos tratamentos alternativos não somente para pessoas 
diagnosticadas pelo Alzheimer mas também por toda a sociedade, podendo ter um melhor estilo de vida 
estimulando o cérebro a estar em constante aprendizagem e evitando até futuros possíveis casos de 
Alzheimer precoce, devido a intensa introdução da tecnologia no cotidiano das pessoas fazendo com que 
elas tenham menos esforços para pensar e produzir, assim como também podendo evitar um diagnóstico de 
Alzheimer durante a terceira etapa da vida. 

Com o decorrer da pandemia, tanto os processos de atendimentos psicológicos quanto os 
musicoterapêutas passaram a serem feitos de forma remotas, e as questões sociais surgiram como uma 
dificuldade nos tratamentos, como na questão financeira, muitos idosos possuem dificuldades com a 
tecnologia e em muitos casos as limitações da doença impedem de que o tratamento continue. Porém, os 
terapeutas estão buscando tornar mais acessíveis as sessões e aproveitando todas as possibilidades para 
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trabalhar com o paciente, utilizando métodos de ligações por vídeos, mensagens, telefonemas, vídeos 
gravados e procurando ajudar os familiares e responsáveis pelo cuidado do idoso a terem mais recursos 
nesse momento em que ele deve se manter o mais isolado possível por ser paciente de risco (Anastacio 
Junior, 2019). 

Como dito no início deste trabalho, nós apresentamos aqui uma discussão inicial sobre a atuação 
da psicologia com pacientes com Alzheimer e a possibilidade da musicoterapia ser parte do acompanhamento 
terapêutico dos pacientes que se adaptarem a essa forma de intervenção. As reflexões que trazemos durante 
o processo de criação deste artigo possibilita apontar que o trabalho nessa área requer mais atenção e mais 
estudos.  
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RESUMO  
 Com objetivo de contribuir com a literatura pedagógica, atendendo para o momento do ensino remoto em tempo de 
pandemia, destacamos o que vem sendo observado entre planejamento e reuniões de professores e gestores de escolas 
públicas, especificamente na região do Vale Jaguaribe. Observando em que ponto essas experiências podem ajudar nas 
ações pedagógicas de outras escolas, considerando o caminho traçado durante a pandemia global da COVID-19, em 
que, educadores tiveram que reinventar suas práticas voltadas para a necessidade emergencial do sistema de ensino 
híbrido. Apoiado em bibliografias de autores com conhecimentos e conceitos sobre educação à distância, ensino remoto, 
ferramentas tecnológicas, entre outras. Focando não apenas em resultado e aproveitamento do ano letivo, bem como no 
amparo aos alunos distantes da sala de aula, tentando fomentar o uso das ferramentas tecnológicas, assim como as 
redes sociais nas práticas pedagógicas. Trabalhando a pesquisa participante como instrumento de informações coletadas 
em debate. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Reinventar. Tecnológicas. 

  
INTRODUÇÃO  

 

O trabalho em debate objetiva trazer para o discurso, a reinvenção pedagógica dos professores das 
escolas públicas na educação básica, no vale do Jaguaribe Estado do Ceará em tempo de pandemia, em 
virtude da COVID-19, não apenas no Brasil, mas, de forma global. Vale lembrar que em termo de isolamento 
social, isto também desfecha no desenvolvimento social do indivíduo e da comunidade escolar. Para o tanto, 
tomando por base, referenciais teóricos que orientam e asseguram desde uma educação emergencial, a 
educação de escala abrangente, como o Ensino hibrido e Educação à Distância EAD, previsto nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais DCNs e garantido pela Lei, Diretrizes e Base da educação LDB 9394/96. Fazendo jus 
as adaptações de planejamento e ferramentas tecnológicas desenvolvidas e agregadas ao trabalho 
pedagógico e com foco no amparo e na aprendizagem dos alunos, contando com apoio técnico das Escolas, 
das Secretarias de Educação Municipais, dos Centos Regionais de Desenvolvimento da Educação CREDE e 
da SEDUC. Não podendo esquecer alguns aparelhamentos de uso tecnológico, como o celular, Tablet e 
computador, as formas de acesso à internet e as ferramentas digitais têm sido nossos maiores aliados na 
aplicação e devolutivas de atividades no ensino remoto durante a quarentena. Visamos ainda poder contribuir 
com as novas metodologias de ensino, consciente de que, teremos que incluir em nossas praticas cotidiana 
o ensino hibrido e nos preparar para uma educação diferenciada, e tentar arguir o desenvolvimento social, 
visto que as metodologias jamais serão as mesmas. O público da educação em geral, mas especificamente 
da educação básica no ensino público, desde já precisam aderir formação continuadas, especializações e 
outras formas de está preparado tanto em nível docente, quanto discente para o retorna as atividades pós-
pandemia.    

 

 

1. Fundamentação teórica. 

Iniciando o ano letivo, ainda no primeiro período, quando as escolas tiveram que interromperem as 
aulas presenciais com o início de pandemia; o Brasil, sequer estava preparado, bem como, muito menos as 
escolas, para imediatamente mergulhar em uma investida de ações emergências de continuidade do ano 
letivo, sem prejuízo aos estudantes. A partir deste momento adentramos no incerto da tentativa de 
continuidade do ensino, sobre a educação da incerteza, um dos maiores pensadores da educação com 
reflexão na atualidade, (MORIN 2000, p. 31) 

 
Daí decorre a necessidade de destacar, em qualquer educação, as grandes interrogações 
sobre nossas possibilidades de conhecer. Pôr em prática essas interrogações constitui o 
oxigênio de qualquer proposta de conhecimento. Assim como o oxigênio matava os seres 
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vivos primitivos até que a vida utilizasse esse corruptor como desintoxicante, da mesma forma 
a incerteza, quemata o conhecimento simplista, é o desintoxicante do conhecimento 
complexo. 

 

É bem verdade, que por se tratar de emergência no panorama da educação mundial, pos não só o 
Brasil foi afetado educacionalmente e socialmente, mas a nossa preocupação se faz sobre a educação 
brasileira e por se constituir muito abrangente, focamos nas escolas publica de nossa regional, o texto de 
Morin  nos traz uma luz de que as interrogações da incerteza, quebra as zonas de conforto dos pesquisadores 
da educação. 

 

O que discorremos no documento, como forma de contextualidade das ações pedagógicas e das 
reinvenções das práticas desenvolvidas pelos professores para amparar os alunos, vestem não há grande 
disponibilidade de acesso aos recursos tecnológicos pelos alunos, pós a cidade não oferece muito e metade 
do público de alunos são das zonas rurais; alguns professores também ainda não apresentam habilidades 
aos aplicativos e ferramentas tecnológicas. De inicio nos respaldamos primeiramente na LDB 9394/92, no seu 
artigo 8º sobre a autonomia e o regime de colaboração. Senado Federal (2007, p.11). Também observando 
o Decreto Federal de Nº 9.057 de 25 de maio de 2017, texto que contempla a oferta de ensino básico a 
distância de forma emergencial, fazendo referência ao ensino fundamental entre outros níveis. 

 
Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações emergenciais, 
previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 , se refere a pessoas que: 
I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; 
II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 
III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial; 
IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões 
localizadas em regiões de fronteira; ou 
V - estejam em situação de privação de liberdade. 

 

Sendo uma orientação que possibilita e legaliza a aplicação dessa continuidade de usar a lei, a favor 
dos alunos da educação básica da escola pública, sem causar prejuízo no aprendizado e na oferta de 
conteúdo, a SEDUC e CREDES do Estado do Ceará, orientaram, as escolas acataram sem perda de tempo, 
e pôr em ação as habilidades pedagógicas e reinventar suas práticas docentes, reinventar-se e adaptar não 
só a vida, como transformar sua casa em cenário artístico, teatral e palco de aula. 

 

Para efeito de intervenção pedagógica é preciso usar a ideologia de se reinventar. Sobre a reinvenção 
das práticas pedagógica, veja o que diz Chaves (2019, p. 11) “[...] Leo e sua grande arte de reinventar”. “Os 
conflitos aprimoram nossa concepção de mundo, ferem nossa cegueira narcísica e retiram certezas e 
acomodações.” A argumentação nós faz ver que os conflitos nos impactam a abandonar as zonas de confortos 
e recriar, inventar de forma diferente aquilo que sabíamos de maneira diferente. A exemplo das praticas 
pedagógicas, que muitas vezes nos acomodamos e não ousamos experimentar o novo. 

 

Sobre práticas pedagógicas, compreendemos todas e quaisquer ações desenvolvidas pelo professor 
em sua jornada em docência, visando o melhor aprendizado dos educandos, neste sentido Franco, 2002, 
p.51, APUD Neves e Corradi, et al (2016, p.21)  

 
Essa prática pedagógica não deve estar restrita apenas às escolas, mas a todas as práticas 

educativas de uma sociedade, de forma a potencializar a ação educacional com fins educativos, em vista 

a um projeto de formação de sociedade. Carecemos historicamente deste profissional, intelectual 

crítico, que faça as mediações entre as instituições educativas e um projeto social de formação de 

pessoas.  
 

As práticas serão pedagógicas e sociais ao mesmo tempo, por se tratar de formação de um grupo 
social, e como as praticas educativas dos professores, passa desenvolver socialmente os educandos 
envolvidos no processo educativo.  No que diz respeito praticas de ações pedagógicas, para que sejam 
reinventadas, é necessário retomar as já desenvolvidas anteriomente, isso envolve planejamento 
sistematizado, segundo Vieira e Albuquerque. (2001, p.37 e 38) “O planejamento como sistematização de 
ações presente no gerenciamento da qualidade total/GQT retoma elementos de várias abordagens 
organizacionais, dando um caráter híbrido aos seus desdobramentos”. No caso precisamos retomar e 
reavaliar o que já fora desenvolvido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A74
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O que se tem de novo para professor e alunos, é que, adentram a outra modalidade de ensino, agora, 
ensino remoto, que envolve educação à distância e por um período de tempo, que proporciona aos educando 
uma forma emergencial, de desenvolver sua atividades orientadas pelo professo, também a uma distância 
física, mas com uma aproximação virtual. Moreira, Henrique et al (2020, p.352)  

O processo de globalização da economia e da comunicação, a evolução das tecnologias e 

de uma consciência de mundialização em rede têm provocado mudanças acentuadas na sociedade, 

impulsionando o nascimento de novos paradigmas, modelos, processos de comunicação educacional e 

novos cenários de ensino e de aprendizagem digital [...] 
 

Como não existe uma sala de aula física para fornecer aos estudantes as informações e 

orientações que, normalmente, se fazem no início das atividades letivas, é muito importante elaborar 

um plano, por exemplo, um Guia Pedagógico Semanal (GPS), onde os estudantes possam consultar 

todas as informações e orientações necessárias para acompanhar as aulas online[...]  
 

Os autores são claros em suas demonstrativas, por enfatizar o termo comunicação e evolução, pois 
não será possível se separar a educação em qualquer situação, sem envolver boas estratégias comunicativas, 
ainda mais, fora do espaço escola. Enfatizamos aqui a importância da educação à distância e sua evolução 
ao longo do tempo, nas modalidades de educação em que fazemos uso. 

 

Vendo o afastamento dos alunos da sala de aula presencial, o mais viável e a educação à distância 
EAD, surge assim o termo ensino remoto, pós o educando continuará separado do educador em ambiente 
físico. Sobre Educação a distancia, nós oriente O Estado da Arte (2009, p.121) Tori 1999, 

 Dois ambientes de aprendizagem que historicamente se desenvolvem de maneira separada, 

a tradicional sala de aula presencial e o moderno ambiente virtual de aprendizagem, vêm se descobrindo 

mutuamente complementares. O resultado desse encontro são cursos híbridos que procuram aproveitar 

o que há de vantajoso em cada modalidade, considerando contexto, custo, adequação pedagógica, 

objetivos educacionais e perfis dos alunos. 
 

A abordagem enfatiza transição entre o ensino presencial e a educação à distância, como já se faz 
presente no contexto atual, conforme visto na citação, chamado de hibrido. segundo Peres e Pimenta (2011), 
APUD Machado, Lupepso, et al (p. 08) 

 

 podem ser encontrados os termos educação híbrida, b-learning, blended learning, educação 

bimodal, aprendizagem combinada, dual, semipresencial, semivirtual, bimodal e ensino 
híbrido, todos eles sendo utilizados como sinônimos para descrever a modalidade de ensino 
semipresencial, descrita nos dispositivos legais e conhecida por ser uma solução mista que 
pretende “valorizar o melhor do presencial e do online.” 

 

A preocupação é ligeiramente conceituar educação hibrida, para melhor compreensão do leitor. Vale 
lembrar que o tal ensino, não há separação entre o ensino convencional e o virtual, mas, aproxima dentro do 
mesmo contexto com foco no aprendizado do aluno. 

 

É conveniente frisar que o ensino em discurso, exige uma interligação entre professor e alunos, 
mesmo que não aconteça dentro do espaço físico, é indispensável o dialogo entre os envolvidos dentro do 
campo de conhecimento. Inferi-se aí que os hipertextos da EAD, tem grande influência, para os professores 
que usam e recomendam aos alunos, como forma recursos tecnológicos alcançável. Xavier, Lévy, et al (2011, 
p.176) “O uso de softwares específicos voltados para a aprendizagem de determinados, conteúdo ou mesmo 
a utilização de plataformas virtuais para a organização de um programa surge como elemento caracterizador 
desta nova forma de ser da educação”. 

 

Dentro dos recursos citados, apresentamos algumas plataformas que facilitam  o trabalho do 
professor e a participação do aluno, por exemplo, o aplicativo do whatsApp é um dos mais usados nas 
devolutivas das atividades, talvez por ser, mas acessivos a eles; plataforma do Google formulário, aplicativo 
muito pratico para uso de questionário; plataforma do Screencostify na apresentação de slide curto. Outro 
aplicativo bem acessivo, inclusivo a SEDUC, logo que iniciou a quarentena preparou e-mail para cada aluno 
e professores, o Google Classroon, funciona como sala de aula com abas de atividade e comunicação, o 
Google meet., para videoconferência, entre outros. segundo Souza e Souza disponível e 
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https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/3315/1/ACSS30112016.pdf sobre o uso Plataforma 
Google Classroom como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem.  

O Google Classroom foi escolhido por ser uma plataforma simples, fácil de utilizar, gratuita 

e que permite o desenvolvimento de um espaço colaborativo online visando apoiar e complementar as 

aulas presenciais. A plataforma pode ser acessada de  qualquer dispositivo que tenha acesso à internet 

e possua um browser (navegador), também há uma versão móbile disponível para baixar para as 

plataformas Android2 e IOS3.   
 

De certa forma, embora os alunos façam mais uso do whatsApp, o aplicativo do Google classroom, 
apresenta ferramenta com as características citado pelos autores, e ainda agiliza os planejamentos dos 
professores, que são realizados por vídeo conferencia.  

A seguir indicado na metodologia pesquisa de forma participativa, desta maneira os pesquisadores 
estão inseridos entre a comunidade pesquisada, tendo eles autonomia, para induzir seus conhecimentos 
adquiridos no decorrer do processo, não desprezado o conhecimento “apriori” que chega explicito no inicio 
da categorização, mas considerando também seus conhecimentos tácitos, transformando os, em 
conhecimentos científicos na conclusão da pesquisa participante. Morais e Galiazzi 2007, APUD Galiazzi e 
Sousa (2019, p.15) “Entretanto, independente do processo assumido, o pesquisador também deve desafiar-
se na medida em que avança na explicitação de seu sistema de categorias, a expressar em forma de 
argumentos seus principais “insights” em relação às categorias que vai construindo”. O ponto de vista 
defendido pelos referencias do texto faz entender que nesse caso, tanto pesquisador como pesquisados 
fazem parte de um mesmo público em ação.      

 

2. Metodologia. 

Iniciou-se o trabalho não de forma intencional, a medida que o momento de pandemia foi se tornado 
mais tenso, ainda de início, as especulações foram evidenciando interrogações e incertezas, e ainda o publico 
da pesquisa foi se envolvendo de maneira que foram gerando dados informativos e especulativos, por isso, 
quando menos se esperava uma fração significativa de professores e alunos estavam imbricados na pesquisa 
participante ou participativa, onde os pesquisadores e pesquisados fizeram parte do mesmo grupo. Partiu-se 
do emergente e deu continuidade, por meio do diálogo em sala de conversa, não foi realizado questionário 
ou entrevista, apena as informações iam acontecendo e sendo condenadas durante o desenvolvimentos e 
devolutivas das atividades, apesar de haver consciência das coletas de dados, procurou-se ao máximo, não 
identificar indivíduos por questão de proteção a identidade e a prevenção de perturbação a integridade das 
pessoas envolvidas. Também seguiu-se um recorte de acordo com as estratégias dos professores e 
orientação da CREDE/SEDUC, e decisões tomadas junto com a gestão da escola. Iniciando pela interrupção 
do ano letivo regular, devido à pandemia da COVID-19, e continuação pelo ensino remoto em EAD. A partir 
de então foram computadas as angustias e preocupação dos participamos docentes, em relação aos 
discentes, seu aprendizados e desenvolvimentos socioemocional, especialmente nos encontros virtuais dos 
planejamentos estratégicos, para alcançar a todos sem deixar ninguém para trás. Todos os dados foram 
coletados cotidianamente nas salas de planejamentos.  

Nos encontros virtuais dados coletados, sempre repetiam os seguintes termos: estratégias 
pedagógicas para alcançar os alunos, e ferramentas digitais que seria, mas alcançáveis ao público discente, 
replanejamento da proposta curricular e praticas pedagógica, adotando ao ensino remoto e as ferramentas 
de uso digitais, adequação do ambiente domestico as gravações de aulas, principalmente as primeiras 
gravações das aulas e dos áudios, criação e gerenciamento de grupos de whatsApp para devolução das 
atividades e comunicação entre professor e alunos, impressão de atividades para alunos sem acesso a 
internet., aulas de videoconferências, tabulação de notas, e estratégias de alcance a todos os alunos. Ainda 
foram coletadas informações como: devolutiva das atividades pelos alunos, rejeição de alguns alunos as 
devolutiva, entre outros. Também foram importante colher as angustias dos professores tais como: medo da 
pandemia, pressão psicológicas da mídia jornalística, insegurança na confiança com as redes sociais onde 
tudo vira meme, desrespeito aos horários na entrega de atividade por parte dos alunos, preocupação em 
alcançar a todos, adaptação dos recursos tecnológicos, entre e do ambiente domestico. 

Os dados foram condensados para gerar informações dos bimestres em curso. Na pesquisa não 
apresentamos números, pois não está relacionado a resultados, e sim estratégias para alcançar a todos os 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/3315/1/ACSS30112016.pdf
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alunos ou o Maximo possível, visando à qualidade do ensino. Em cada planejamento e sala de debate, as 
ações iam sendo avaliadas e replanejadas para melhor atender as necessidades dos alunos. Todos os dados 
coletados no primeiro semestre serviram de reflexão para o replanejamento da segunda jornada do ano letivo. 
Na primeira semana de agosto, foi retomada a jornada pedagógica que gerou novos planejamentos 
estratégicos para o segundo semestre do ano em curso. Foram avaliados os dois primeiros períodos, 
reformulado o currículos e as propostas com orientação dos Conselhos de Educação principalmente o do 
Estado do Ceará, SEDUC, CREDEs e grupo de gestores e docentes da escola. 

3. Resultados. 

As aulas presenciais do ano letivo de 2020, foram interrompidas no dia 17 de março, cumprindo-se o 
decreto do governo do estado do Ceará, devido à pandemia da COVID-19, o Brasil não estava preparado 
para inserir nas escolas regulares da educação básica, o ensino básico na modalidade de EAD, embora já 
fosse previsto os 20% segundo a ABNCC. É certo que foi momentos de incertezas para os governantes e 
escolas; no dia seguinte, 18 de março a paralisação, as escolas já continuariam suas atividades, de forma 
remotas, era apenas uma tentativa, o ensino era desconhecido e os professores não haviam passado por 
treinamentos adequados, porém, era o que se oferecia para o momento de improviso. Veja o que diz Brasil 
(2020) “Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público elucidar aos 
sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades,[...] por conta de ações preventivas 
à propagação da COVID-19”. 

Suspenso as atividades presenciais, os professores, iniciaram nova missão de prover meios para 
continuar o ano letivo; uma modalidade desconhecida nosso sistema de educação básica; missão essa que 
causou medo e incômodo aos docentes; essas especulações fazem partes do inesperado, de novas trilhas a 
ser pisadas, que ainda segundo (MORIN 2000, p. 30), 

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e 
idéias, e estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. 
Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou 
seja, esperar o inesperado (cf. Capítulo V — Enfrentar as incertezas). E quando o inesperado 
se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e idéias, em vez de deixar o 
fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-lo. 

 É incontestável a citação, quando aproximamos do ensino hibrido e remoto, pouco conhecida na 
educação presencial, os termos em destaque, diferenciam-se entre as duas formas de ensino, mas com o 
mesmo objetivo, de garantir o aprendizado dos estudantes da rede. De acordo com Moreira, Henrique et al 
(2020, p.354) “O professor, mais do que transmitir conhecimentos, deve agora guiar o processo de 
aprendizagem do estudante de forma a desenvolver as suas capacidades, nomeadamente de aprender a 
aprender, da sua autoaprendizagem e da sua autonomia”. Nesta perspectiva de guia-lhos os profissionais 
utilizaram  o que estava ao alcance dos alunos, como ferramenta tecnologia, e possível à devolutiva das 
atividades, entre elas a mas acessiva, o WhatsApp. 

 Ao iniciar o novo desafio, surge à necessidade de se reinventar e reinventar as pratica; segundo 
comentário de alguns colegas sempre é possível inovar, porém não é tão fácil; valem lembrar que inovar gera 
um ponto de ramificação, de acordo com ( CHAVES 2019, p. 23) “A partir de uma ampla mudança em minha 
vida, percebi que uma grande reinvenção é capaz de desencadear varias outras, como num processo de 
ramificação, quando nasce um ramo que promove o aparecimento de vários outro”. Do ramo nascido no 
debatem entre o grupo de professor e gestão escolar, vem o planejamento de aulas remotas, e uma tarefa 
difícil, gravar aulas em celular, postar nas redes sociais de acesso aos alunos, neste contexto vale lembrar 
também que não só a habilidade, mas a intimidade de manifestar sua imagem ao público, visto que não se 
controla um vídeo ou áudio depois de enviado a um grupo de alunos, por mais que sejam de responsabilidade, 
sempre tem alguns que fazem algumas escapulas desnecessárias. Foi usado os aplicativo do whatsApp, 
portal do aluno on-line. Google Classroom entre outros. A principio contava com a timidez e pouca habilidade 
do grupo, que apesar de trabalhar com tecnologia inserida nas aulas regulares, expor a imagem e a voz em 
vários grupos por meio de mídias, conforme comentamos, parecia agressiva essa ideia. 

O ambiente domestica foi um inimigo aliados nas gravações das aulas, inimigos pelo fato de que 
muitos não gostariam de expor suas habitações em trabalho, por mais que considere a agradável sua moradia, 
não é apropriada para ambiente de educação em mídia, a na ser que transforme em estudo um cômodo da 
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casa. Segundo os professores, os mesmos apresentam excesso de claridade, barulhos externos de vizinho, 
ou de transportes que passam na rua em alta velocidade e até comerciais, alem dos móveis localizado dentro 
dos cômodos de dormida, ou salas compartilhados por meio da imagem impossíveis de esconder nas 
gravações, e os consideram como exposição pessoal.  

Em relação ao alcance do público discente, o contato não foi possível a principio com todas as famílias 
por redes sociais, alunos localizados nas zonas rurais, sem acesso a internet, família sem um celular para se 
conectar e falta de interesse de algumas famílias, claro que não se trata da maioria, mas não deixa de ser 
preocupação para escola. Foi assim articulado a estratégia de imprimir material e avisar aos alunos sem 
acesso para vir buscar na escola. Em alguns casos, até a doação de aparelhos usados de celulares por alguns 
professores para alunos em famílias que se quer tinham celular. outro trabalho travado nas escolas, foi a 
criação dos grupos e permanências dos alunos nos grupos, quando os coordenadores e professores 
terminavam de criar e colocar os alunos de cada sala, alguns deles já haviam saído tentando se esquivar de 
suas responsabilidades dos estudos, na revisão de grupos, eram colocados os mesmos de voltas e 
conversado com os pais para tentar segura os filhos nos grupos. 

No âmbito inicial, a SEDUC logo providenciou um e-mail para alunos e professor, pelo Google 
Classroom vinculado ao Gmail, uma ferramenta bem acessiva e de alta resolução, aos olhos dos professores, 
muito necessário, na tentativa de aprimoramento das aulas remotas, aplicativos de videoconferência, vejam 
um resumo visual do portal: 

Google classroom 

 

Fonte: Gmail. 

Cada ferramenta indicada nas janelinhas, trazem uma grande facilidade de apoio ao professor, por exemplo: o 
Google sala de aula, abrigam lista de alunos, e-mail individual e coletivo, planilha de feedback entre outra alternativa, o 
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problema é que muitos alunos, não tem internet, outros não tem celular e otros se recusam acessar por preguiça e falta 
de habilidade, o sistema acaba sendo pouco usado pelo alunos, que viabiliza também pouco uso dos professores no 
envio das atividades. 

TeamLink, Google Meet  e outros  foram sendo inserido no desenvolvimento de reinvenção das 
praticas. O interessante comentado entre os professores, é, que com tantas ferramentas e aplicativos, grande 
parte dos alunos que fazem as devolutivas, preferem o aplicativo do whatsApp, a justificativa dos alunos, é 
que, é menos problemático e está mas presente na cultura de bate-papo. 

Contamos com uma gama de ferramentas que são usados para preparar e desenvolver as aulas, 
embora isso tenha causado medo, e tortura na maioria dos professores por falta de habilidades, não é fácil 
usar as tecnologias da educação, mesmo fazendo parte do dia a adia; nossa educação ainda oriunda de 
praticas tradicionais, que aos poucos vão se moldando e ganhando uma nova cara; no entanto os professores, 
no entanto os profissionais de sala de aula, buscam inovar e enfrentam as dificuldades a fim de melhorar suas 
pratica. Incluem-se agora os instrumento e ferramentas no trabalho dos educadores durante o período de 
pandemia, e que segundo os mesmos irão os acompanhar pelo resto da jornada. Ferramentas como: Google 
Classroom como sala de aula, Google Meet como plataforma de videoconferência, Google formulário como 
aplicação de questionário, Screencastify como apresentação de slides, whatsApp como aplicativo de voz e 
de pequenos textos, YouTube como incentivo de vídeos complementar, entre outros.  

No que se trata das reinvenções, a maioria dos professores comentam sobre o cenário de gravação 
de aulas, como: aulas de ciências gravadas na roça, na horta do quintal de sua casa, no laboratório da escola; 
aula de matemático com uso de lúdico; aula química usando a cozinha da casa, etc. Isto demonstram a 
habilidade transformadoras dos professores. O bom é que nisto as aulas vão ganhando visão interdisciplinas 
e hipertexto, segundo Xavier, Lévy, et al (2011, p.100) “O hipertexto multiplica as ocasiões de produção de 
sentido – e assim, enriquece a leitura” 

Na busca de cumprir com as obrigações impostas pela profissão e pelo momento angustiante do 
contexto, os professores demonstram algumas angustias, como medo da mídia, incerteza do ano letivo, 
rendimento dos alunos e confinamento com tempo indefinido. i – “É angustiante ver pessoas que entraram no 
hospital consciente que não retornaria mais para casa e de fato aconteceu”! Falou assim uma colega de 
trabalho, se referindo a uma pessoa muito próxima.  

Na observação dos avanços e dificuldades dos estudantes, as devolutivas e resultados se mantiveram 
entre aqueles alunos que fazem a diferença nas aulas regular e presencial. Com relação a abandono e 
evasão, não foi diferente de um ano regular, basta atentar para a orientação do conselho estadual de 
educação, que versava alcançar a todos, aproveitando às atividades a participação dos alunos, mesmo que 
incompletos, e a busca ativa dos professores, coordenadores e diretores que agiram também como agente 
comunitário visitando as famílias não alcançadas pelas redes sociais e também as alcançadas, mas que 
demonstraram desinteresse.  Pode-se notar entre os debates, que os resultados são satisfatórios dentro do 
contexto, a luta da escola e dos professores é alcançar mais ainda os que não estariam participando. 

Um grande aliado do processo escolar e da gestão é o Programa Diretor de Turma: sempre os 
diretores de turmas, fazem um trabalho significante em relação as salas adotadas como sua turma, no inicio 
da pandemia e na continuação não foi diferente, cada diretor de turma trabalha tentando aproximar os 
familiares da sua turma a gestão da escola e das suas obrigações de acompanhar e  contribuir com seus 
alunos, nos debates entre professor e gestão, também é uma pauta constante de conversações, como 
resultado podemos afirmar, que não é cem por cento, mas está sendo possível ter esperança dentro do que 
já alcançamos: aprovação bimestrais significativa,  apoio maciço das CREDEs, tanto moral, como um suporte 
terapêutico, com uma psicóloga, como tivemos na CREDE 11, escola com gestão pedagógica e quadro de 
professores bem compromissado visando o melhor dos alunos e do sistema educacional a nível de município, 
CREDE e SEDUC. 

 Retomando ainda as dificuldades ou recusas do alunos, não podemos ultrapassar os limites 
humanos, são limites antropológicos que sobrem das culturas de saberes diferente, onde alguns apresentam 
mas habilidades, outros desenvolvem medos, ou até gostam de aparecer, mas que cada um permanecem 
em sua cultura individual, são as identidades culturais, mais uma vez (MORIN 2000, p. 31),  

Devemos compreender que existem condições bioantropológicas (as aptidões do 
cérebro/mente humana), condições socioculturais (a cultura aberta, que permite diálogos e 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

troca de idéias) e condições noológicas (as teorias abertas) que permitem “verdadeiras” 
interrogações, isto é, interrogações fundamentais sobre o mundo, sobre o homem e sobre o 
próprio conhecimento.   

 

Dentro do que Morin chamou bioantropológicas, concordamos que os conhecimentos tecnológicos de 
cada ser humano é diferente, por isso se explica as dificuldades tanto dos professores, quanto dos  alunos a 
atingirem a reinvenção necessária para se trabalhar as aulas no ensino remoto, o cérebro destes personagem 
estavam treinados nas aulas presenciais, foi preciso desconstruir o que já estava enraizados pelo sistema.   

 

4. Considerações finais 

Concluímos aqui nosso trabalho de pesquisa participante, embasado em pensadores, que nos 
permitiu a ter uma visão ampla do contexto de ensino remoto em tempo de pandemia, não paramos em de 
buscar alternativas e consolidar dados dos resultados parciais em curso, visando ainda alcançar o que não 
foi alcançado, no ato conclusivo, percebemos a importância do planejamento estratégicos, da união do grupo 
e da receptividade e devolutivas dos alunos, bem como uso das ferramentas tecnológicas; não foi fácil, não 
podemos negar que terminamos o ano com colegas professores fazendo tratamento de saúde. Esperamos 
poder contribuir com a literatura futura, por meio do que coletamos e construímos na escrita. Embora 
saibamos que trata-se de um projeto a ser retomado noutro momento, com resultado ainda a ser alcançados. 
Sugerimos que os próximos passos da educação em tempo de pandemia, seja de aproveitamento das ideias 
dos nossos educadores, transformados as, em incentivos para treinamento, ou como formas preventivas, pois 
não se sabe a até onde será configurado o período de contaminação global da corona vírus. No mais fica da 
dica. 
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RESUMO  

 
Atualmente a educação brasileira advém de instabilidades e dificuldades, destacando o baixo aproveitamento dos 
estudantes, assim como também, a existência de pessoas não escolarizadas no país. Este trabalho tem como base 
conceitual as concepções de educação em Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Por meio das leituras e 
aproximações de base conceitual, temos como objetivo identificar até que ponto as concepções de educação dos autores 
citados abrem espaço para o olhar e o comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade em Emmanuel 
Levinas. Como metodologia de pesquisa, utilizamos os estudos de revisão bibliográfica para construir este ensaio, 
selecionando textos dos autores pesquisados que contivessem reflexões sobre a educação, relacionando os achados da 
pesquisa com o conceito de alteridade de Emmanuel Levinas. Concluímos que a escola pública de Educação Integral 
como um espaço que pode ser amoroso, democrático e de alteridade, contribuindo para a efetivação de uma educação 
mais justa.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Escola pública. Educação integral. Democracia. Alteridade. 

  
INTRODUÇÃO  

 

Vivemos tempos nebulosos no Brasil. A instabilidade política e econômica, somados ao descaso 
completo pelas causas sociais, têm sido marca do governo Bolsonaro no Brasil. Como esperado (não 
desejado), os últimos acontecimentos, como as trocas ministeriais no governo federal e a falta de 
protagonismo do Ministério da Educação, com destaque para o contexto de abandono a educação durante a 
pandemia da Covid-19, têm representado a falta de perspectiva para milhares de crianças e jovens estudantes 
de todo o país. Discursos negacionistas e que propagam a descrença na ciência e na pesquisa, são marcas 
fixadas diariamente na história da nação brasileira.   

Não apenas durante a pandemia, qual ainda hoje buscamos combater, mas também nos últimos 
quatro anos, a sensação compartilhada entre educadores e pesquisadores, é de que estamos presenciando 
diariamente um filme de terror, onde nós, somos os protagonistas. Também é preciso reconhecer, que não é 
de hoje e nem de ontem, que a educação brasileira enfrenta dificuldades, seja pelo baixo aproveitamento dos 
estudantes ou pelo número de pessoas não escolarizadas em todo país. Apesar de avanços que tivemos nas 
últimas décadas, dados do IBGE (2021) mostram que o número de analfabetos chega à estimativa de 6,6% 
da população para o público de 15 anos ou mais. Os dados, no entanto, divergem dos marcos legais da 
educação brasileira, que trazem em suas alíneas, a educação como direito fundamental e garantido. Citando 
aqui a base da legislação brasileira, a Constituição Federal (1988) traz em seu Art. 205 a educação como 
direito do sujeito e dever do estado e da família. Ainda no Capítulo III, inciso VII parágrafos 2º e 3º da 
Constituição Federal, cita-se a responsabilidade do poder público com o direito de acesso e frequência dos 
estudantes à escola. 

Os dados citados acima, deixam claro o quanto ainda é preciso ser feito e garantido, tanto em 
questões estruturais, curriculares, recursos humanos e entre outros, para que de fato se cumpram os 
propósitos da legislação educacional brasileira e possibilitem a todos os sujeitos a garantia do direito do seu 
pleno desenvolvimento.  Por isso, defendemos a importância de uma educação integral, que seja integral, 
integrada, integradora e em tempo integral (GADOTTI, 2009). 

A educação integral tem como principal propósito o desenvolvimento e construção da democracia, 
possibilitando aos sujeitos uma formação humana, isto é, uma formação que prepare para viver em sociedade, 
de forma reflexiva, consciente e emancipadora. Assim, educar um sujeito na sua forma integral, possibilita ao 
sujeito participar e agir sobre o mundo no qual vive. 

mailto:carlospvoltz@hotmail.com
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Nesse sentido, o presente ensaio teórico, se propõe apresentar as concepções de educação de 
autores como Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Por meio de leituras e aproximações 
teóricas, refletimos sobre como as concepções de educação dos autores citados abrem espaço para o olhar 
e o comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade de Emmanuel Levinas. Por 
compreender que a escola pública de Educação Integral se configura como um espaço que busca a efetivação 
de uma educação mais justa, os argumentos construídos neste ensaio podem contribuir para o 
reconhecimento de Educação Integral se constituir em possibilidades de experiências de democracia e 
alteridade. 

O desdobramento deste ensaio a partir dos argumentos teóricos acerca das leituras realizadas, está 
organizado da seguinte maneira: primeiramente, é apresentada a contextualização histórica sobre a 
Educação Integral no Brasil, bem como a contribuição de Anísio Teixeira para esse diferente modo de pensar 
o papel do estudante e da escola. Em seguida, são apresentas as concepções de educação encontradas em 
estudos de Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Então, realizamos as aproximações teóricas 
entre tais concepções com o conceito de alteridade de Emmanuel Levinás. Por fim, apresentamos as 
considerações finais deste ensaio.  

 

METODOLOGIA 
 

A exposição da metodologia do trabalho tem o propósito de demarcá-lo como científico. Para Demo 
(1981), metodologia significa o estudo dos caminhos, dos meios de uma teoria para se fazer ciência. Enfim, 
a metodologia é o meio pelo qual o pesquisador vai adquirir conhecimento sobre seu objeto de estudo. 
Considerando que nosso objeto de pesquisa se refere às concepções de educação de Paulo Freire, Anísio 
Teixeira e Humberto Maturana, pesquisamos textos desses teóricos sobre suas concepções de educação 
para, em seguida, refletimos sobre como tais concepções se aproximam do conceito de alteridade 
desenvolvido por Emmanuel Levinas.  

Os estudos de revisão fornecem diferentes olhares sobre um determinado assunto, fornecendo um 
panorama histórico e pontuando o que já foi produzido cientificamente em diferentes locais, pois organizam, 
esclarecem e resumem as principais obras, assim como fornecem citações completas que abrangem o estudo 
importante em determinada área (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).  

Dessa forma, uma revisão bibliográfica permite ao pesquisador contextualizar seu problema de 
pesquisa e verificar possibilidades de referencial teórico na literatura consultada. Favorece, com isso, uma 
primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida (VOSGERAU; 
ROMANOWSKI, 2014). 

Uma primeira versão deste trabalho foi enviada ao III CIDI. Desde o início, nos propomos a escrevê-
lo em formato de ensaio, uma forma de escrita acadêmica que envolve o conhecer, a leitura, a escrita e a 
leitura da escrita (LARROSA, 2003). Cada vez que os ensaístas retomam o trabalho, apresentam, também, 
algo de si, seus aprendizados na caminhada da escrita, enfim, seu lugar de experiência entrelaçado com a 
teoria pesquisada. Isto porque os estudiosos necessitam apresentar seus interlocutores, com quem dialogam 
para a construção e reconstrução do texto. Edgar Morrin (1997), chama esses interlocutores de demônios, 
que nos conduzem às nossas leituras de mundo, às nossas construções e às verdades às quais nos 
mantemos fiéis.  

 

DISCUSSÃO 
 

Somos todos feitos e formados através de experiências vividas. Desde a gestação, quando estamos 
ainda no ventre de nossa mãe, já ali vivemos junto dela nossas experiências primeiras. Todo nosso 
desenvolvimento físico e psíquico é resultado das nossas experiências vividas. Também em um sentido 
ampliado e pouco conceitual, experiência pode ser compreendido como algo vivido com a prática, ou ainda, 
conhecimento adquirido por meio dos sentidos. É nesse sentido, que podemos inferir que a educação, quando 
compreendida como processo social, que se dá pela interação e relação que se estabelece entre sujeitos e 
os sujeitos com o mundo, é por natureza uma relação de experiência. Embora a educação se contemple na 
experiência, isto não significa que todas as experiências educativas ou não, proporcionem a ascensão social. 

A história da educação pública brasileira, denuncia um contexto de educação baseada no 
empobrecimento de experiências, assim como explana o acesso privilegiado à educação da denominada 
“elite”. No entanto, os pós-graduandos que escrevem este ensaio, têm em comum as experiências vividas em 
escolas públicas durante suas formações na educação básica. Apesar das adversidades enfrentadas, 
conseguiram por meio de tais experiências, perceber tanto a importância do ensino público por ser um espaço 
de trocas e de problematização e construção individual e coletiva quanto as fraturas de um ensino que se 
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deteriora a cada ano, pela pouca importância que o poder público atribui, pela forma como são administradas 
por pessoas que, muitas vezes, demonstram o mínimo de humanidade e respeito ao próximo, especialmente 
ao pobre, ao negro, ao gay, à mulher, enfim, aos que são excluídos diariamente fora e dentro dessas escolas. 
Vemos professores que, de tanto tentar propor uma educação dialógica, problematizadora, voltada para a 
tomada de consciências e para a transformação social, acabam desistindo pelas negligências das instâncias 
superiores ou sendo cooptado por um sistema que não respeita, que não se compromete com o próximo, que 
parece cumprir, de fato, com a função de vigiar e punir, como já disse Foucault (1987) em vez de educar e 
transformar. 

O exposto acima, prova que, apesar de seus problemas estruturais, a escola ainda é hoje, um dos 
espaços mais democráticos da sociedade brasileira, onde sujeitos, sejam eles pobres ou ricos, têm o direito 
de participar e compartilhar experiências uns com os outros. Isso se dá, através do direito à Educação e de 
frequentar a escola, qual é garantido na Constituição Federal (1988). É nesse sentido, que também o Art.4º 
da LDBEN (1996) estabelece a garantia da educação escolar pública, como um direito de todos os sujeitos e 
um dever do estado. Durante um longo período da história brasileira, a educação ficou restrita a alguns, desse 
modo, é preciso celebrar o fato de haver hoje, legislação que defina a educação como direito constitucional. 
Da mesma forma, é preciso também avança e estando o direito a educação preservado pela Constituição 
Federal, precisamos promover discussões e pensar qual o “tipo” de educação tem sido ofertada aos 
estudantes brasileiros. Educação de reprodução das desigualdades sociais e perpetuação da pobreza de 
experiências, ou então uma educação que entenda o sujeito por inteiro, que eleve seu potencial de 
interferência positiva no mundo. 

A partir do exposto, é necessário levar em consideração e questionar sobre quem e quais são os que 
sujeitos acessam a escola, assim como também, desenvolver uma formação que tenha como princípio 
considerar principalmente os sujeitos em vulnerabilidade social, pois para esses sujeitos, a escola representa 
muito mais do que um espaço de construção e compartilhamento do conhecimento construído pela 
humanidade e pelas ciências, a escola é sim para esses sujeitos, um espaço de proteção, cuidado e 
fortemente, um espaço de esperança. 

Ao tratarmos de educação que veja o sujeito por inteiro, desde a sua contextualização até mesmo 
no desenvolvimento para a sua vida nas atividades diárias, surge o conceito de Educação Integral, que tem 
seu legado nas contribuições do pesquisador brasileiro Anísio Teixeira. Ao longo de sua vida pública e 
trajetória profissional, Anísio ocupou diferentes cargos políticos, além de ter sido o idealizador do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. Também como marco de sua trajetória, está a 
participação direta no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi redigido por Fernando de Azevedo 
e contou com contribuições de um importante grupo de intelectuais brasileiros. No manifesto, se defendia uma 
educação que serviria não mais a perpetuação de um sistema que visava o lucro; a mão de obra e o capital, 
mas estaria a serviço do indivíduo. Para tanto, segundo os pioneiros, uma escola que esteja a serviço dos 
sujeitos, precisa ser um espaço de solidariedade e cooperação. Entende-se assim, que a escola e o meio 
social, são fatores indissociáveis (AZEVEDO, 1932).  

Anísio Teixeira defendeu e buscou a promoção de uma educação integral, educação essa, que 
considerasse o sujeito em sua completude. Para Anísio, a escola tratava-se de um espaço onde o exercício 
da democracia era sua função principal, com objetivo de formar sujeitos livres na sua forma de pensar, 
garantindo a construção da sociedade na qual se desejava. Na experiência herdada do pensamento de Anísio, 
temos ainda hoje o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ou Escola Parque, que tem como origem de sua 
atuação, uma proposta educacional voltada a oferta de atividades culturais, bem como de preparo para a 
qualificação profissional. Assim como o centro educacional, o ensino professado por Teixeira (1956) é um 
ensino que envolve ação e não apenas palavras soltas em conteúdos fragmentados. O autor diz ainda, que 
aprendizagem puramente verbal não é realmente aprendizagem e que é apenas através da experiência que 
a mente pode aprender e absorver o conhecimento, integrando em novas maneiras de comportamento. 
Assim, é que se legitima a importância de a escola ser um espaço de ricas experiências vividas, experiência 
que elevem as potencialidades dos sujeitos aprendentes, entre o saber e o saber fazer, isto é, experiências 
educativas. 

Assim, a proposta de educação integral, como infere Gadotti (2009), consiste nos direitos humanos, 
ocorrendo tanto em espaços formais e não formais, através de uma perspectiva de educação cidadã, um de 
muitos propósitos, indagações e objetivos de Paulo Freire, garantindo o direito dos sujeitos em aprender, 
dialogar, participar e desenvolver a cidadania desde o início da vida, na busca de desenvolver uma sociedade 
democrática e socialmente justa. Educar com base nos direitos humanos, é educar para o bem viver no 
mundo, pois ao encontrar-se consciente dos direitos individuais e coletivos, nos tornamos verdadeiramente 
sujeitos capazes de conviver com a coletividade, isto é, conviver dentro das diversidades.  
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Vale ressaltar, que a educação integral é uma proposta para a trajetória de vida do sujeito, 
desenvolvendo uma formação humana, através de experiências significativas. Isto é, é necessário conhecer 
para opinar e agir consciente no mundo onde o sujeito atua, pois tudo infere diretamente na vida do mesmo.  

Dessa forma, conforme Leclerc e Moll (2012), a Educação Integral caracteriza-se como uma ação 
educacional que visa envolver e abranger as diversas dimensões da formação dos indivíduos. Portanto, trata-
se de uma modelo educacional que visa considerar o sujeito de forma integral, para além de habilidades 
disciplinares, mas para a formação da consciência humana. Pensar o sujeito por inteiro, exige esforço e 
desconstrução, daquilo que se tem feito pela Educação brasileira nos últimos anos. Ao contrário de uma base 
sólida, qual deveria representar o Ministério da Educação-MEC, tem sido corriqueiro a troca de ministros e o 
desmonte de diferentes políticas educacionais, ou mesmo o esquecimento dessas, como é o caso do Plano 
Nacional de Educação-PNE, que tem validade até 2024 (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido, é necessário retomar aspectos voltados para a vulnerabilidade social existentes na 
sociedade atual, onde a educação integral visa se dar em tempo integral com o objetivo de estender o tempo 
de permanência no espaço, desenvolvendo aspectos de cidadania e democracia nestes sujeitos, contribuindo 
assim, para o desenvolvimento local, para além da sala de aula e considerando a comunidade no seu entorno. 

Para Anísio Teixeira, o conceito social de educação deve estar centrado nos interesses vocacionais 
ou interesses especiais, no entanto, não será educativa caso não utilizar os interesses como meios para 
possibilitar e promover a participação nos interesses da sociedade (ERNICA, 2006). Nessa perspectiva, 
Anísio Teixeira defendeu uma educação laica, pública e para todos, onde privilégios de classe não existisse, 
possibilitando ao sujeito buscar através da educação sua posição na vida social. Sendo assim, buscava a 
formação comum do homem, atendendo a multiplicidade de vocações, ofícios e profissões com um programa 
de atividades e não de matérias. Delegando assim, a escola como pioneira nas artes do trabalho, assim como 
na construção do pensamento reflexivo, com o objetivo de construir um sujeito que saiba viver 
inteligentemente e que participe de forma responsável na sociedade em que vive (TEIXEIRA, 1956), 
praticando, dessa forma, o desenvolvimento de atividades intelectuais, mas também de trabalho, isto é, de 
“saber e de fazer”, uma educação voltada para o desenvolvimento ajustadas às condições culturais e 
brasileiras. 

Dessa forma, é importante combater propostas de educação que superem o currículo fragmentado, 
onde este fundamenta-se no isolamento de disciplinas (GADOTTI, 2009), mas ao contrário, promover uma 
educação que tenha como propósito formar o sujeito na sua forma integral e global, atingindo a todos, com 
objetivo no desenvolvimento da formação humana. 

Ao refletir sobre os achados de Anísio Teixeira para a educação brasileira, é possível inferir que 
estamos distantes ainda de alcançarmos um ideal de escola que esteja a serviço dos estudantes e não da 
perpetuação das classes. Paulo Freire (1967), sabiamente questionava sobre a forma de aprender a discutir 
sobre uma educação que impõe. De fato, a escola que impõe, não troca, mas dita ideias – como citado por 
Freire – não possibilitando o diálogo, mas o silenciando. Quando olhamos para os achados da literatura 
herdada de Freire, se pode inferir que o educador defendeu e promoveu um modo de se fazer educação e 
que teve como caráter a intencionalidade reflexiva e abertura de experiências de debate e quebra do silêncio. 
Este, lutou por transformações radicais para a educação, nas quais consistiam na. Valorização do 
conhecimento popular, da democracia, tornando a educação uma das maiores armas contra a opressão. 
Dessa forma, formar sujeitos autônomos e livres eram os principais objetivos do fazer educativo. 

A teoria de Paulo Freire é inseparável de sua vida, de suas lutas, de seus sonhos como educador. 
Tanto que ele mesmo se pensava como uma pessoa conectiva, definida pela conjunção e, a menor palavra 
para aproximar as coisas, as pessoas.  

Paulo Freire nasceu em Recife no dia 19 de Setembro de 1921, filho caçula de uma família com 
quatro filhos que passou por dificuldades econômicas. Em 1947 tornou-se bacharel em Direito pela 
Universidade do Recife, desistindo da profissão logo na primeira causa quando foi contratado para cobrar a 
dívida de um dentista que endividou-se para comprar seus equipamentos de trabalho. Apesar do sonho em 
tornar-se advogado, Freire não tolerava a “justiça só em favor de alguns” (FREIRE, 2010). Passou, então, a 
trabalhar com educação ao lado de sua esposa Elza, com quem deu os primeiros passos em direção ao 
trabalho com alfabetização de adultos. Esse trabalho, que ficou conhecido como método Paulo Freire, 
priorizava principalmente dois elementos: o universo vocabular dos educandos de acordo com a região onde 
produziam suas vidas e a discussão dialógica.  O método auxiliava os educandos a se tornarem conscientes 
de que eram sujeitos de sua própria história (FREIRE, 2010). 

O método de alfabetização de Paulo Freire foi desenvolvido no início dos anos 1960, durante o 
Governo João Goulart, quando o Brasil passava por uma fase de desenvolvimento industrial crescente, mas 
para o benefício de apenas algumas camadas da sociedade. Seu método poderia alfabetizar milhões de 
adultos e aumentar o eleitorado brasileiro, impulsionando a democracia do país.  Contudo, representava uma 
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ameaça às forças conservadoras que poderiam perder seu espaço político. Com o golpe de Estado em 1964, 
Paulo Freire ficou preso por 72 dias e depois exilou-se na Bolívia, que também sofreu um golpe de Estado. 
Foi então para o Chile, onde escreveu Educação como prática de Liberdade em 1967, que serviu como uma 
aproximação do assunto que seria central em sua próxima obra Pedagogia do Oprimido em 1968: o oprimido 
e a luta pela libertação.  

Em Pedagogia do Oprimido Paulo Freire deixa clara sua opção de classe. Logo nas primeiras 
palavras ele dedica o livro as pessoas esfarrapadas do mundo, onde ao descobrir, sofrem, porém, lutam 
(FREIRE, 1987). O autor entende o oprimido como uma categoria política, uma classe que vive uma situação 
de opressão. Nesse sentido, não existe neutralidade na prática educativa. Esta é um ato político que prioriza 
as necessidades e interesses de classe. Freire posiciona sua prática contra a situação de opressão, tentando 
construir o seu contrário com o oprimido, isto é, a libertação.  

A obra intitulada Pedagogia do Oprimido (1987) foi um trabalho de reflexão unido à prática, portanto, 
inacabado e em constante reformulação e desenvolvimento. Por isso o autor o chamou de um ensaio 
puramente aproximativo, com todas as suas deficiências. Um ensaio para homens críticos, radicais, abertos 
ao diálogo. Portanto, aqueles que assumissem posições fechadas, que temessem o enfrentamento, o 
desvelamento do mundo, o encontro com o povo, rejeitariam o diálogo pretendido com o trabalho.  

Paulo Freire construiu sua história em torno da busca e luta por transformar a educação em uma 
prática da liberdade, através da conscientização e diálogo, tornando-se uma ação na defesa dos oprimidos, 
tornando a educação um processo mais humano (SCOCUGLIA, 1999). Posicionou, então, sua prática 
educativa como política e humanista, orientada para possibilitar a transformação das questões objetivas, com 
as quais o homem concreto era impedido de crescer (FREIRE, 1983)  

Freire propôs uma educação problematizadora, na qual a ação deve ser compromissada com a 
história e ter um caráter de denúncia e anúncio. De acordo com Freire (1987), denúncia de uma realidade 
desumanizante (tanto daqueles que roubam a humanidade quanto daqueles que a tem roubada) e anúncio 
de uma realidade em que os homens possam exercer a sua vocação de ser mais. Essa vocação é afirmada 
na luta dos oprimidos pela liberdade, quando negam a negação a que foram historicamente submetidos 
tomando consciência de sua situação, se apropriando dela e, com isso, se tornando capazes de transformá-
la.  

A prática educativa de Paulo Freire, assim como sua teoria, foi continuamente refletida, revista e 
atualizada. Foi sempre comprometida com a transformação da realidade, com a luta dos oprimidos, portanto, 
política.  Seu fazer aponta para a inseparabilidade do ato político e do ato pedagógico. Mas, e quanto aos 
educadores que dizem optar pela neutralidade? 

Em Pedagogia: diálogo e conflito, Freire, Gadotti e Guimarães (1995) afirmaram que o educador é 
sempre político e que o político é sempre educador, não fazendo sentido a tradicional distinção entre o vencer, 
caraterística do político, e convencer, característica do pedagógico. Isso porque para vencer, o político precisa 
recorrer ao convencimento. Já a prática educativa, é política em todos os seus momentos e detalhes. Mesmo 
os conteúdos programáticos escolares, frequentemente proclamados como neutros, revelam (ou escondem) 
escolhas, opções e preferências sociais, culturais e ideológicas. Os professores trabalham esses conteúdos 
conforme suas visões de mundo, suas ideias, suas práticas, suas representações sociais, seus símbolos e 
signos (SCOCUGLIA 1999) 

O ato político, no caso de Freire, foi participar da mobilização das classes dominadas para vencer 
a classe dominante. Esta não poderia ser convencida porque, enquanto classe social, estaria se suicidando. 
No entanto, alguns sujeitos da classe dominante poderiam se converter às classes dominadas. Os 
educadores que assumem a difícil tarefa de desvelar o real, de desmistificar a ideologia dominante são 
exemplos dessa conversão.  Segundo Freire, Gadotti e Guimarães (1995) a tarefa da re-produção é mais 
fácil, pois a realidade que reproduz a ideologia e os interesses dominantes, vai a favor da maré e do poder, 
já aqueles que ousam contrariar o esperado pelos dominantes, terá de redobrar as forças ao “nadar” contra 
a maré.  

Caros educadores e educadoras, é preciso estar claro que aqueles que nadam a favor da maré não 
são de forma algumas neutros. Ao contrário, optaram pela preservação do status quo, e essa opção determina 
o seu papel e os seus métodos de ação em uma realidade que também não é neutra. Suas ações e reações 
servem aos interesses da elite do poder ao ajudar a manter a ordem estabelecida. Em oposição, aquele que 
opta pela mudança se empenha em desvelar a realidade. Trabalha com, jamais sobre os indivíduos, a quem 
considera sujeitos históricos, que vão além do estar no mundo, que o transformam e se transformam 
produzindo, decidindo, criando, recriando, comunicando-se. Enfim, em união se tornam sujeitos da práxis. 
Porque é nas relações do homem com o mundo e no mundo que ocorre esse processo de ação e reflexão da 
realidade (FREIRE, 1981). 
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Para Paulo Freire a educação não pode ser definida como uma só, mas como vários tipos de 
educação que podem ser reduzidos em dois: educação bancária e educação libertadora. O primeiro contribui 
para a perpetuação de um sistema de alienação dos sujeitos, pois os torna menos críticos e conscientes do 
mundo. Já o segundo, os torna verdadeiramente humanos, pois busca potencializar a criticidade e a 
autonomia do sujeito, não para que esse apenas esteja no mundo, mas de fato esteja com o mundo. Dessa 
maneira, o indivíduo pode se sentir parte desse conjunto de acontecimentos e relações; ter responsabilidade 
e ter seus direitos respeitados, caracterizando a educação libertadora que Freire defendeu (STRECK et al, 
2017). Assim, ensino e aprendizagem são elementos que se complementam, gerando uma grande e profunda 
relação de respeito entre educador e educando. 

As contribuições de Freire e Anísio para Educação apontam para uma escola centrada no sujeito e 
na sua mudança de status quo, na luta pela construção da democracia. A educação aqui, entra como potencial 
para que os sujeitos sejam capazes de olhar sobre os muros da sua realidade. No entanto, essa mudança de 
status e “ampliação” do para onde olhar, torna necessário que haja perspectiva de vida para ser vivida, ou 
ainda, faz com que seja importante que os sujeitos aprendentes tenham com que sonhar e o que buscar.  

Para Freire os seres humanos se constroem em suas relações com os outros, através do encontro, 
da escuta, da comunhão e do diálogo, reconhecendo o outro como alteridade que o eu se constitui (STRECK, 
2017). Para ser gente, precisamos do outro e da vida vivida com as múltiplas relações que estabelecemos. 
Ainda considerando Paulo Freire, não existe a possibilidade de pensar em um projeto que vise uma sociedade 
democrática, justa e fraterna, se não se é capaz de reconhecer e aceitar o outro como outro e em sua 
experiência de vida, em sua diferença e relação a mim (STRECK, 2017). 

Diante disso, é pertinente compreender que a educação tem uma importante função social, na qual 
busca relacionar o sujeito com os conhecimentos científicos, construindo a conscientização acerca do mundo 
na qual vive, vinculando a educação com o meio social, isto é, a educação deve ser ‘embrionária’, centrada 
em observar, experimentar e criar estando em conexão com o mundo natural e social do sujeito, para que 
assim ele possa refletir e agir sobre ele. 

Já Anísio Teixeira pautava sempre na importância da interpelação entre a escola na qual os 
indivíduos estudam e a comunidade na qual eles vivem, no sentido de que a escola deveria se tornar uma 
"miniatura" de comunidade, representando todas as questões e trabalhos sociais na qual existe. Assim como 
ler, escrever, narrar e desenhar deveriam ser ensinadas, mas como técnicas sociais, considerando a 
realidade, como habilidades necessárias para viver no mundo. A vida da comunidade determinará o programa 
da escola, tornando-se ele, considerando as características necessárias da mesma (TEIXEIRA, 1956). 

Segundo Maturana (1997), o educar acontece nas relações que se estabelecem entre os sujeitos, 
no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro, nas múltiplas situações de convívio e 
experiências compartilhadas. Desse modo, o educar acontece de diferentes formas e em diferentes contextos, 
além de ser uma troca recíproca, onde os sujeitos se educam. Nessa perspectiva, crianças e adultos tem o 
que aprender e o que ensinar.  
Assim como Paulo Freire e Anísio Teixeira, Maturana defende o respeito ao saber dos educandos. Segundo 
ele, é importante valorizar aqui que as crianças sabem, ou melhor, respeitar e potencializar a bagagem daquilo 
já vivido fora da escola.   

Nessa perspectiva, a educação com vista na formação humana perpassa os currículos escolares 
fragmentados, e pauta no ensino que prioriza as experiências educativas nas quais enfatizem o processo do 
sujeito observar, experimentar e criar, construindo assim, conhecimentos de significados e valores, mais do 
que isso, a educação deve recuperar a harmonia do fundamento do ser humano.  

Enquanto para Freire o processo de ensino e aprendizagem acontece por meio do diálogo entre 
sujeitos que se reúnem para problematizar a realidade, para Maturana é por meio da conversação que liga a 
linguagem à emoção que se dá o aprendizado. É nesse sentido, que para Pellanda (2009), o fracasso da 
educação tradicional, está na falta de conexão entre aquilo que verdadeiramente precisamos para nos 
constituir e conviver, e aquilo que nos é oferecido. Sentimos diferentes emoções a todo momento: alegria, 
medo, euforia, ansiedade, insegurança, as emoções são indissociáveis do existir.  

Em seu livro Emoções na linguagem e na política, Maturana (2002) apresentou uma abordagem da 
educação na perspectiva da biologia do conhecimento. Duas questões chamaram a atenção nesta obra: a 
forma como ele refletiu sobre sua trajetória de vida para introduzir as explanações sobre o que é um ser 
humano e a reflexão sobre a educação (para que e para quem) no seu contexto: o chileno. Ao refletir sobre 
sua vida acadêmica, Maturana (2002) conta que tinha, desde o início de seus estudos universitários, o 
propósito de estudar para “devolver ao país o que havia recebido dele”, assumindo o compromisso de “acabar 
com a pobreza, com o sofrimento, com as desigualdades e os abusos”. Era um propósito que relatou ter em 
comum com seus colegas, apesar do pertencimento diverso no que se referia a ideologias políticas. Este vai 
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de encontro ao propósito hoje disseminado nas universidades de preparar para a competição no mercado de 
trabalho.  

Maturana argumentou que a competição é um fenômeno humano e cultural baseado na busca pela 
vitória, que só é possível com a derrota do outro. Não se configura, portanto, num fenômeno biológico. 
(MATURANA, 2002). O nosso viver acontece, então, no âmbito das relações. E a realidade é inventada 
constantemente pelas experiências dos indivíduos que, em sua história, tentam conservar o viver.  

Para Maturana, todas as ações humanas fundamentam-se em emoções, de forma que o amor é o 
fundamento social do humano, legitimando o outro na convivência. Segundo Maturana (2002), as interações 
vividas com base no amor, ampliam e estabilizam as relações de convivência, já as interações recorrentes na 
agressão as interrompem. Nesse sentido, a linguagem, que constitui a dinâmica de nossa vida em sociedade, 
nossas relações, nossa cultura, só pode emergir do amor.  

Tendo o amor como fundamento das ações humanas, todas as relações sociais que envolvem os 
seres humanos num sistema social são biológicas. Para Maturana, a negação dessas relações desvirtua o 
fenômeno social humano ao negar seus fundamentos (o amor), e toda sociedade que o faz se desintegra, 
ainda que seus antigos membros continuem interagindo, em virtude da impossibilidade de se separarem 
fisicamente (MATURANA, 1997). 

Das relações sociais nasce a inteligência, que segundo Pellanda (2009) está entrelaçada com o amor. 
A autora explica que educar, na perspectiva de Maturana, é criar um espaço de convivência desejável no qual 
eu e o outro possamos conviver de uma forma específica, convidando o outro a ter experiências nesse espaço. 
Para Maturana (2002), conforme o adulto e o jovem vão convivendo nesse espaço, ambos se transformam, 
de forma que o modo de viver vai se tornando mais congruente. 

Encontramos aproximações de conceitos como amorosidade em Freire e o compromisso com o 
outro de Levinas. Podemos relacionar a educação integral defendida por Teixeira e as experiências que 
colocou em prática ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional (olhando para os sujeitos em seu 
contexto social, econômico e cultural), com a dialogicidade em Freire (ancorada na colaboração, união, 
organização e síntese cultural), com Emmanuel Levinas, no sentido de construir com o outro a história 
(assumindo a responsabilidade tanto pelo outro quanto por sua história). 

Podemos dizer que há uma aproximação entre Freire (1987) e Levinas no sentido de possibilitar a 
socialização, o diálogo e o compromisso com o outro. Para Freire (1987), “não há diálogo se não há um 
profundo amor ao mundo e aos homens”.  Levinas (1980) discorre sobre a transcendência do eu para uma 
alteridade que considera o outro em sua totalidade. Todos os três teóricos compreendem o ser em suas 
relações (no mundo, com o mundo, no viver...). Freire conceitua autonomia (experiências de liberdade ao 
tomar decisões) e Levinas traz a concepção de alteridade, discutindo a abertura do eu ao outro. Isto é, o 
indivíduo se despe do imaginário de ser absoluto, transcendendo o império, identificando e reconhecendo-se 
no rosto do outro ser. Permanece, assim, na sua casa, mas permite-se relacionar-se e comprometer-se com 
os outros para, com eles, construir sua história.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a revisão de literatura realizada para a escrita deste ensaio, foi possível perceber as críticas 
feitas pelos autores estudados com relação ao fechamento em si do homem, individualista e totalitário na 
racionalidade ocidental. Pensamos que a abertura do eu ao outro, com uma ética da alteridade, em que 
assumimos a responsabilidade pelo outro, resgatando o amor aos outros seres humanos pode contribuir para 
uma educação voltada para a transformação de injustiças e desigualdades sociais.  

Dessa forma, reconhecer o outro dentro das diferenças e diversidades trata-se de algo essencial para 
construir uma sociedade democrática e social, garantindo, assim, através de experiências educativas 
princípios que promovam essa construção. 

Neste sentido, a escola pública de educação integral pode representar um espaço no qual o sujeito 
seja visto e tratado em sua complexidade, deixando claro que educação integral não se refere apenas à 
ampliação de horas aula, mas também à uma mudança de postura e de propósito. É preciso, que mais do 
que conhecer os conhecimentos construídos pelas ciências, os sujeitos tenham a oportunidade de acreditar 
no amanhã, sejam encorajados e lutar pelo mundo que habitamos e tenham a esperança alimentada em seus 
corações. Esperança aqui, da qual nos escreveu Paulo Freire, que é uma esperança ativa, uma esperança 
viva e que saí ao mundo para transformar. E 

Assim, a proposta de educação integral, visa o desenvolvimento de uma educação cidadã, onde 
procura desenvolver as potencialidades humanas dos sujeitos, levando em conta a construção da 
conscientização para viver e agir no mundo social no qual está inserido, enfatizando ser uma proposta 
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necessária para todos os espaços onde a educação se dá, tanto em espaços formais de ensino, quanto em 
espaços não formais. 

A escola precisa preparar os sujeitos para a vida por meio de experiências educativas capazes de 
elevar seu potencial humano e de intervenção no mundo. Tal afirmação, se justifica não somente pelas 
contribuições teóricas aqui levantadas, mas também ao considerarmos as experiências vividas pelos autores, 
enquanto alunos de escolas públicas.  
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RESUMO 

Este trabalho trata de um breve relato dos jogos indígenas, sendo, parte integral e fundamental da constituição 
da cultura indígena, onde se faz necessária o revigoramento, a vivência e a expansão dessa atividade, que inclui, 
socializa, desenvolve e ensina. Foi observada a ausência da prática esportiva tradicional durante as pesquisas 
empreendidas para a realização dos Jogos Indígenas na EE Miguel Marcondes Armando na execução do projeto “40 
anos do MS”. Considerando que as modalidades tradicionais e exclusivas a comunidade indígena, em conjunto com os 
novos métodos de disputa, confecção de materiais e aferição de resultados, resultam em modernizar todo o processo, as 
pesquisas a respeito da história dos jogos demonstram o quão grave é a ausência desses registros, pois deixa claro, não 
oferecendo dúvidas que essa parte importante da identidade indígena está se perdendo em meio às imposições da 
sociedade atual. Incluir esses Jogos no calendário das atividades escolares que promove a exaltação à cultura da Aldeia 

e favorece o revigoramento da autoestima indígena.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Indígenas, Cultura, Identidade, Sociedade e Esportes. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Considerada uma das maiores no Município de Ponta Porã, a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes 
Armando, localizada na área central, atendendo aproximadamente 800 alunos de diversas regiões, divididos 
entre os períodos matutino e vespertino, a partir do 4º ano do ensino fundamental até a sua conclusão no 3º 
ano do ensino médio. A escola possui amplo espaço físico, com 02 quadras poliesportivas que favorecem e 
estimulam as práticas esportivas. No segundo semestre de 2017 esta unidade escolar executou um projeto 
denominado “40 anos do MS”, projeto este que visava comemorar os 40 anos de emancipação política do 
estado de Mato Grosso do Sul. 

A partir do segundo semestre de 2017, a fim de celebrar a emancipação política do estado, tivemos 
a oportunidade de participar do projeto denominado “40 anos de Mato Grosso do Sul” solicitado pela 
Secretaria de Estado de Educação (SED), às instituições escolares do estado. Nesta ocasião o Estado de 
Mato Grosso do Sul comemorou a sua criação regulamentada por meio da Lei Complementar nº 31, publicada 
em 11 de outubro de 1977. 

O Projeto “40 Anos do MS” teve como finalidade retratar a identidade de um Estado jovem, rico em 
culturas e constituído por 9 etnias indígenas e recursos naturais que o compõem, fazendo com que se 
apresente como uma região promissora, tanto cultural, quanto economicamente. Não havia a obrigatoriedade 
de desenvolver as questões indígenas no referido projeto, no entanto, optamos por realizar os jogos 
indígenas, por considerar a relevância do tema. Este projeto veio ao encontro dos nossos anseios, pois, 
permitiu que fosse colocada novamente em prática a ideia de inclusão e o conhecimento de diversas culturas 
por meio dos jogos durante as aulas de Educação Física. Sempre nos identificamos com o conceito de 
inclusão e o estudo da temática indígena, possibilitou, por meio dos jogos, que a cultura indígena fosse 
inserida na escola, durante a execução do projeto. 

A metodologia aplicada nesta proposta foi a de Educar pela Pesquisa baseada na conceituação de 
Pedro Demo, e que segundo ele, a educação, no contexto do educar pela pesquisa, deve ser entendida como 
processo de formação da competência humana com qualidade formal e política, encontrando-se, no 
conhecimento inovador, a alavanca principal da intervenção da ética. 

Nessa perspectiva, Freire (2000) também se baseia na ideia de que não há ensino sem pesquisa e 
pesquisa sem ensino. Desta forma, o projeto “40 Anos do MS” apresentou um produto final, expondo a 
comunidade escolar e não escolar as pesquisas desenvolvidas pelas diferentes disciplinas, acompanhado de 
fotos e registros diversos que ilustraram e formalizaram o trabalho feito. 

Cada docente nesta unidade escolar ficou responsável por realizar atividades em comemoração a 
esta data, com ações pertinentes a sua disciplina. Coube ao professor de Educação Física, elaborar alguma 
atividade esportiva que se enquadrasse neste projeto. Foram executados levantamentos sobre os Jogos 
Indígenas no Mato Grosso do Sul e durante o processo de pesquisa foi observada a escassez de registros 
sobre estes jogos, o que ocultava a sua relevância perante a sociedade. Por conta desta carência encontrada, 
buscou-se realizar ações voltadas para este tipo de prática esportiva.  
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Justificamos esta proposta de pesquisa visando a valorização e manutenção da cultura do corpo e 
dos Jogos Indígenas, na Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, para, consequentemente, 
salvaguardar os costumes e tradições indígenas. 

Uma cerimônia existente num grande número de sociedades põe em evidência este traço distintivo 
da evolução humana e mostra-nos mesmo que o homem teve dela, desde logo, o sentimento. Refiro-me à 
cerimônia de iniciação, ela se realizava uma vez terminada a educação; geralmente encerrava um último 
período, em que os antigos davam a última demão à formação do jovem, revelando-lhe as crenças 
fundamentais e os ritos sagrados, de maior significação da tribo. Uma vez submetido a ela, o indivíduo tomava 
o seu lugar na sociedade, deixava a companhia das mulheres, no meio das quais tinha passado a infância, 
ao mesmo tempo, tomava consciência do seu sexo, de que passava a ter todos direitos e deveres, tornava-
se homem e cidadão. 

No decorrer da história, há registros das perdas e consequências que as influências da sociedade 
envolvente que acabam incidindo sobre as culturas indígenas. O projeto desenvolvido na escola apresentou 
mais evidencias prejudiciais sobre essa influência externa. A sociedade ainda relaciona de forma errônea os 
costumes tradicionais indígenas comparando-os de maneira eurocêntrica com aqueles dos não indígenas. 
Os jogos, de maneira lúdica, trouxeram para o cotidiano escolar, toda a sua cultura que em parte se perdeu 
devido a tantos conflitos por terras e busca legítima por direitos. 

Neste trabalho, a revisão bibliográfica foi bastante utilizada, buscando-se informar dos conceitos 
sobre pluralidade cultural abrangidos pela Educação Física e dos significados dos jogos. Estudo, confecção 
e exploração das modalidades esportivas indígenas, bem como seus costumes. Autores como Johan 
Huizinga, Marinha Vinha, Beleni Salete Grando subsidiaram a nossa pesquisa, bem como os referenciais 
curriculares da Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) demonstram que a Educação Física permite que se 
vivenciem diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais. Permite também 
que se perceba como essa variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. 
Particularmente no Brasil, as danças, os esportes, as lutas, os jogos e as ginásticas, das mais variadas origens 
étnicas, sociais e regionais, compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e 
desfrutado. O acesso a esse conhecimento contribui para a adoção de uma postura não preconceituosa e 
não discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais (religiosos, 
econômicos e de diferentes origens regionais) e das pessoas que deles fazem parte. 

Na escola, os Parâmetros Curriculares Nacionais que norteiam a Educação Física permitem fazer 
um trabalho de pesquisa e cultivo de brincadeiras, jogos, lutas e danças produzidos na cultura popular, que 
por diversas razões correm o risco de ser esquecidos ou marginalizados pela sociedade. Pesquisar 
informações sobre essas práticas na comunidade e incorporá-las ao cotidiano escolar, criando espaços de 
exercício, registro, divulgação e desenvolvimento dessas manifestações, possibilita ampliar o espectro de 
conhecimentos sobre a cultura corporal de movimento. Dessa forma, a construção de brinquedos, a prática 
de brincadeiras de rua dentro da escola, a inclusão de danças populares de forma sistemática e não apenas 
eventual nas festas e comemorações contribuem para a construção de efetivas opções de exercício de lazer 
cultural e para o diálogo entre a produção cultural da comunidade e da escola. 

A intensa veiculação pela mídia e o caráter quase universal de determinadas modalidades 
esportivas, como o futebol, o vôlei, o basquete, o boxe e o atletismo, permitem a apreciação e a comparação 
de estilos e maneiras de praticá-las, relacionando-as a diversos grupos sociais e culturais. 

As regras dos jogos, as adaptações dos esportes, assim como as expressões regionais, ganham 
um sentido maior quando vivenciadas dentro de um contexto significativo, que permita, por exemplo, comparar 
modalidades esportivas indígenas que são praticadas na Amazônia com as modalidades esportivas indígenas 
que são praticadas em Mato Grosso do Sul. Levando-se em consideração que são etnias distintas que 
ocupam estes territórios, pode-se, ao contextualizar aspectos relativos à expressão cultural e ao treinamento 
para competição, explicitar a trajetória da imigração de uma cultura, sua apropriação por outras culturas, 
trazendo à tona os valores e usos dados por seus protagonistas. 

Dentro do projeto pedagógico de cada escola, por meio das aulas de Educação Física, inclui-se 
essa dimensão no trabalho cotidiano, com a utilização tanto dos espaços da escola como das áreas próximas, 
tais como parques, praças e espaços possíveis para as práticas. Representam o meio ambiente com o qual 
o indivíduo se relaciona e são oportunos para o desenvolvimento das propostas de trabalho, pois viabilizam 
a discussão sobre a adequação de espaços para a prática da cultura corporal, seja em locais mais próximos 
da natureza, seja nos centros urbanos. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 231, garante os direitos indígenas, nas seguintes palavras: 
são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
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originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei 9394/96, no artigo 78, proporcionará aos indígenas 
e as suas comunas, preservação de suas memórias históricas, reafirmação das suas identidades étnicas e a 
valorização de suas línguas e ciências. Para tanto, abordagens pedagógicas voltadas ao modo de 
aprendizagem indígena devem ser consideradas. 

Dentre as abordagens das ciências humanas e sociais os jogos têm sido incluídos entre os 
fenômenos sociais de particular interesse. Abordado por diferentes disciplinas tem apresentado grandes 
dificuldades para ser conceituada, mas ainda se manteve o desejo de inquérito. 

Definir o Jogo não é nada fácil, levando em conta que cada um pode ter uma visão diferente a 
respeito do assunto, que abrange jogos políticos, de adivinhas, de brincar, entre outros. O jogo pode ser visto 
como o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; um sistema de regras; 
um objeto, conforme afirma Kishimoto (2011). 

Quando se trata de jogo nas aulas de Educação Física, Kishimoto (2011) enfatiza que a reação dos 
alunos não é outra que não seja de alegria e euforia, além disso o jogo é uma ferramenta ideal para estimular 
e desenvolver os estudantes. A Educação Física é a aula mais lúdica dentro do ambiente escolar, pois é nela 
que os alunos, brincam, criam, pulam, imaginam e se divertem, ao mesmo tempo em que se desenvolvem. 
Essas características constituem o modo de educar indígena, conforme afirmam Menezes e Bergamaschi 
(2009). 

A palavra jogo surgiu do latim “incus”, e significa diversão. Segundo Nallin (2005), pode ser usada 
para definir uma atividade da criança tanto no contexto individual, quanto em atividades de interação, como 
teatros, cantigas, contar histórias, montar, tabuleiros, etc. Visando desenvolver a imaginação da criança e 
auxiliando na sua socialização. 

O ato de jogar, desperta na criança seus interesses pessoais, esses momentos são essenciais para 
que ela tenha percepção do seu mundo, em contato com o ambiente em que vive e com outras crianças ao 
seu redor. Esse ato faz com que ela esteja apta a competir, a ganhar e perder, sem que isso a desmotive, 
mas preparando-a para a vida adulta, para cumprir com suas responsabilidades e para que saiba superar 
situações adversas do seu cotidiano. Os jogos são importantes para o desenvolvimento do saber da criança 
bem como para o seu desenvolvimento social, pois despertam o interesse do educando, proporcionando 
assim um melhor desenvolvimento em aspectos biológicos, emocionais, psicomotores, sociais, entre outros. 

Segundo Huizinga (1996), é no jogo e pelo jogo que uma civilização se desenvolve, alertando-nos 
para o entendimento de que nas raízes do ser humano está o gosto de relacionar-se com o imprevisto, e 
neste sentido o homem é dado a brincar. Apoia-se ainda em Schiller, para concluir a reflexão de que “o homem 
só se torna verdadeiramente humano, quando brinca”. 

Ainda segundo Huizinga (2007), é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 
e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida cotidiana.     

Os trabalhos de Brougère (1995, 1998) também apontam que o brincar é um elemento da cultura, 
dotado de uma significação social precisa, que, como as outras, necessita de aprendizagem. Transmite um 
sistema de significados, que permite compreender determinada sociedade e cultura, e mesmo, confrontá-la. 
Segundo o autor, existe uma cultura lúdica, que como toda cultura é o produto da interação social, de um 
interacionismo simbólico. Esquecemo-nos facilmente que quando se brinca se aprende antes de tudo a 
brincar, a controlar um universo simbólico particular. 

Segundo a Professora Emília Darci de Souza Cuyabano, os jogos indígenas simbolizam o corpo em 
movimento. Um corpo que ri, que festeja, dança a dança do corpo, fazendo fluir a energia, a alegria, a ciência, 
enfim, a vida que pede passagem e lugar para todos na sociedade.  

Os jogos disputados nas tradições indígenas representam a cultura através de valores importantes 
tais como a religião, mitos e práticas esportivas. Um exemplo é o popular cabo de guerra, praticado em vários 
países, inclusive já fez parte dos jogos olímpicos e hoje é disputado, devido a sua simbologia, em todos os 
jogos indígenas.  

Segundo Vinha (2004), neste jogo, o certame pelos territórios fica caracterizado pela forma de 
disputa aplicada, onde as etnias compostas por equipes mistas buscam puxar a corda para seu lado e assim 
tirar o inimigo de suas terras. O jogo popular cabo-de-guerra é reguladas por regras tácitas e abertamente 
aceitas. Sua mais recente natureza simbólica visa inculcar um valor comum a todos os grupos indígenas 
brasileiros, que é a luta pela Terra de origem, agora ritualizada em forma de jogo e exposta ao público no 
evento nacional “Jogos dos Povos Indígenas”. Ao que tudo indica, a tradição se fez e está sendo mantida, e 
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doravante sistematicamente acompanhada, nesse mais novo espaço às avessas, em que o indígena vai à 
cidade expor suas manifestações culturais-esportivas. 

Segundo Ferreira e Vinha, (2015), as modalidades esportivas indígenas, recebem duas 
classificações. A primeira é denominada Jogos Nativos de Integração que contemplam as seguintes 
modalidades; natação, corridas de resistência, corridas de velocidade, corrida de tora, cabo de força, 
canoagem, arremesso de lança e arco e flecha. A segunda recebe o nome de Jogos Tradicionais de 
Demonstração, que são eles; Xaká-akere, corrida de tora, Pensog thaky, lutas corporais, Pási hrã dáki, 
Jikunaahti, Kgwra remi, Hipipi, Khwra ro nõ, Katulaywa, Nhwra reni, Tihimore, Jamparty, Rokran, Insistro, 
Kagót e Peikran. 

Após análise em todas as modalidades, observando as possibilidades de suas práticas com 
segurança e obtenção de resultados positivos, as principais modalidades foram executadas no projeto.  

                O projeto foi executado com os alunos do 9º Ano, nas turmas A, B, C e D do Ensino 
Fundamental, com alunos 1º Ano, nas turmas A, B e C, do 2º Ano, turmas A e B e também do 3º A, do Ensino 
Médio. Todas as turmas são do período Matutino. Participaram do Projeto dos Jogos indígenas 356 alunos 
divididos nessas 10 turmas. Em uma faixa etária que se estendeu dos 14 aos 19 anos.  

Nos objetivos apresentados nos PCN´S (Parâmetros Curriculares Nacionais) direcionados a 
Educação Física, se propunha a conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais. Aceitação da disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de 
rivalidade frente aos demais. Valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural 
da comunidade, do grupo social e da nação. Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das 
diferentes manifestações da cultura corporal, adotando uma postura despojada de preconceitos ou 
discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais. Relacionar a diversidade de manifestações da cultura 
corporal de seu ambiente e de outros, com o contexto em que são produzidas e valorizadas; preconcepções 
relacionadas ao desempenho físico e esportivo relacionados a etnias.  

Inseridos nos objetivos do projeto os relatos de Silva e Souza destacam a riqueza das diversidades 
socioculturais brasileiras e a importância do conhecimento de outras formas de organização política e social. 
Com o intuito de acabar com o estereotipo acerca da representação étnica do indígena.  

Outro objetivo a ser alcançado foi o de conhecer o histórico das modalidades esportivas indígenas 
vivenciadas e reconhecer e executar os movimentos específicos dessas modalidades. 

Na perspectiva de Rocha Ferreira (2005), os jogos tradicionais indígenas são definidos como 
atividades corporais, com características lúdicas, por onde permeiam os mitos, os valores culturais e que, 
portanto, congregam em si o mundo material e imaterial, de cada etnia. Os jogos requerem um aprendizado 
específico de habilidades motoras, estratégias e/ou sorte. Geralmente, são jogados cerimonialmente, em 
rituais, para agradar a um ser sobrenatural e/ou para obter fertilidade, chuva, alimentos, saúde, 
condicionamento físico, sucesso na guerra, entre outros. 

       
METODOLOGIA      
 

A metodologia utilizada na execução deste projeto baseou-se em pesquisas bibliográficas a respeito 
dos jogos indígenas no Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul, na confecção dos materiais utilizados e na 
realização dos jogos entre os alunos da EE Miguel Marcondes, representando suas respectivas turmas. 

Cada aula tem 50 minutos de duração e foram utilizadas 02 (duas) aulas para pesquisa na sala de 
tecnologias (STE), em sites de conteúdo acadêmico reconhecido. Momento em que tivemos o primeiro 
contato com os trabalhos produzidos pela Professora Doutora Marinha Vinha, trabalhos estes que 
contribuíram efetivamente para a realização dos jogos indígenas. As pesquisas foram registradas nos 
cadernos e mais 02 (duas) aulas foram necessárias para a elaboração do conteúdo que seria apresentado e 
discutido em sala de aula, através de apresentações em PowerPoint.  

O conhecimento da história dos jogos indígenas e de suas modalidades permitiu o avanço para a 
segunda fase do projeto, uma vez que a história lhes foi apresentada, o interesse pela prática esportiva 
tradicionalmente indígena surgiu e era o momento adequado para a escolha das modalidades que seriam 
desenvolvidas.  

Com as modalidades definidas, as próximas 04 (quatro) aulas, foram todas realizadas na quadra de 
esportes, um local amplo que possibilitou a confecção dos equipamentos que seriam necessários para a 
execução dos jogos. Os materiais utilizados foram: TNT de diversas cores para a confecção de coletes, canos 
de PVC para a fabricação dos arcos necessários nas disputas de arco e flecha, cola branca comum para colar 
materiais diversos, rolo de barbante para aprisionar as penas da peteca, linhas de nylon para os arcos, cabos 
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de madeira, também conhecidos como “cabos de vassoura”, para as provas de arremesso de lança, uma vez 
que esses cabos possuem as pontas arredondadas e oferecem um risco potencial menor de acidentes para 
os alunos. Palha de milho para a confecção das petecas, pó de serra para o preenchimento das petecas 
assim como penas e cordas compridas, tanto para as provas do cabo de força quanto para a demarcação 
das áreas de realização das provas. Troncos de madeira (eucalipto) com peso e comprimento semelhantes 
para a corrida de toras e meias para a realização do “Jikunahati”. Após a providência dos referidos e 
justificados materiais, os alunos foram divididos em grupos de igual quantidade e confeccionaram todos os 
equipamentos. 

Assim que a confecção de equipamentos foi finalizada, a fase seguinte que objetivou o 
desenvolvimento prático dos fundamentos das modalidades esportivas indígenas teve seu início. Foram 
destinadas 02 (duas) aulas para a realização destas atividades e assim que as habilidades motoras 
pertinentes a cada modalidade foram adquiridas, uma competição entre as turmas foi realizada.  

Os jogos tradicionais indígenas, são praticados ao ar livre, em áreas limpas e sem a obrigatoriedade 
de serem cobertas com grama, o “chão batido” é suficiente. As demarcações de área são realizadas no chão, 
sem a necessidade do uso de tintas específicas para demarcação. É comum o uso de madeiras extraídas da 
própria terra indígena para a corrida de toras, para a confecção de lanças e flechas. As árvores servem de 
apoio aos anteparos que servirão como alvo. 

Os jogos indígenas foram realizados no dia 20/10/2017, nas dependências da EE Dr. Miguel 
Marcondes Armando, no período matutino, data e local onde culminou toda a execução do Projeto “40 anos 
do MS”. Cada turma estava identificada pela cor do colete que usava e também pela estampa indígena que 
ali estava representada. As turmas de 9º Ano do ensino fundamental até a turma do 3º Ano A do ensino médio 
escolheram e designaram seus atletas para competir nas modalidades que obtiveram melhor desempenho.  

Seguem abaixo as modalidades esportivas disputadas nos jogos: 
Arremesso de lança – nessa modalidade os atletas objetivam um lançamento o mais distante 

possível de sua lança. Cada atleta tem direito a 03 (três) tentativas e a que alcançar maior distância é 
considerada. As equipes podem escolher dois participantes por turma, para compor equipes masculinas 
somente.  

Arco e flecha – essa modalidade exige uma maior atenção entre os competidores, uma vez que o 
alvo fica distante cerca de 10 metros do atirador e deve ser atingido por uma flecha lançada através de um 
arco. Com o número de tiros fixados em 03 (três) para cada competidor, aquele que acertar o mais próximo 
do centro do alvo sagra-se campeão, as equipes são compostas cada uma por 02 (dois) atletas e somente 
os homens participam.  

Cabo de força – devidamente apresentado por Vinha, esse jogo representa claramente a disputa 
pela terra, duas equipes enfileiradas, uma de frente para a outra, segurando uma corda que recebe uma 
marcação na parte mediana de seu comprimento, através de uma fita ou barbicacho, cada equipe contendo 
08 (oito) atletas, deve tracionar/puxar a corda para fora do círculo demarcado no chão. A equipe que o fizer, 
ganha a disputa e essa vitória simboliza a expulsão do inimigo do seu território. 

Elementos levantados por Hobsbawn (1984) consolidam particularidades do jogo tradicional, 
perambulando pelo mundo ao criar tradições, entrecruzando teoria e observações empíricas, pergunta-se – 
como foi se estabelecendo o simbolismo de luta pela terra, associando o deslocamento deum objeto/adorno 
do centro de um círculo, sendo este movido por forças humanas em oposição. 

Corrida – uma modalidade simples, onde os atletas percorrem um percurso previamente delimitado, 
cada equipe pode inscrever somente 01 (hum) atleta, nas categorias masculina e feminina. O modo de disputa 
é determinado pelo número de atletas inscritos na prova, participando das fases de classificação, semifinal e 
final.  

Corrida com Tora – essa modalidade semelhante à corrida tradicional segue as mesmas normas e 
regras básicas de disputa, sendo diferenciada pelo número de participantes que compõem sua equipe, nessa 
modalidade as equipes são constituídas por duplas e a maior e mais interessante diferença é que cada dupla 
deve carregar uma tora nos ombros durante todo o percurso. 

Jikunahati - Pacini (2014) em seus estudos sobre os jogos indígenas realizados em Cuiabá (2013), 
apresenta essa modalidade, sendo conhecida também por futebol de cabeça, onde a bola é empurrada com 
a cabeça dos atletas, divididos em duas equipes compostas de 10 (dez) atletas cada em um campo com as 
dimensões próximas da quadra de Futsal, 20x40, conforme a Confederação Brasileira de Futsal. 

Peikrãn - popularmente conhecido também como Peteca, cujo objetivo é manter a peteca, feita de 
palha de milho, nas mãos dos jogadores o maior tempo possível. Um detalhe interessante é que quando um 
atleta deixa a peteca cair, os outros atletas se unem em torno dele. Nessa modalidade homens e mulheres 
fazem parte da mesma equipe e a aquela que manter mais tempo a peteca no ar é a vencedora. 
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Ao final dos jogos, foi solicitado aos alunos que produzissem textos e relatórios descrevendo tudo o 
que foi observado, vivenciado e o que foi aprendido ao longo das 15 aulas destinadas ao projeto durante 06 
semanas. Os textos obedeceram às seguintes normas para apresentação: textos manuscritos para o exercício 
da escrita, redigidos no caderno e utilizando caneta esferográfica nas cores azul ou preta. As avaliações foram 
todas individuais e se constituiu da seguinte forma: pesquisa (2,0), apresentação em PowerPoint (1,0), 
manufatura dos itens e equipamentos que seriam utilizados nos jogos (1,0), participação nos jogos (3,0) e 
relatório final (3,0) totalizando 10 (dez) pontos. 

As competições realizadas serviram para demonstrar, através das suas avaliações, o quão grande 
está sendo o prejuízo que a cultura indígena está sofrendo, uma vez que o primeiro ponto observado foi a 
falta de registros dos jogos indígenas no estado de Mato Grosso do Sul e o segundo abscesso foi a falta de 
interação e conhecimento dos alunos com os costumes indígenas. 

A discordância entre as culturas dos povos indígenas no Brasil tem hoje sua representação ativa de 
aproximadamente 305 etnias que habitam suas terras de direito e ainda permanecem ativas 274 línguas, 
segundo dados do IBGE (2010). São etnias distintas, cada qual com sua própria identidade cultural, festas e 
usos. (ELLUKÉ, 2003) 

A maioria dos alunos confessou desconhecer a existência da Etnia Guarani Kaiowá, tendo seu 
território indígena “Jatayvary” localizado a aproximadamente 45 km de Ponta Porã na BR- 463 sentido 
Dourados-MS. 

Segundo os estudos apresentados pela historiadora Alves (2018), a etnia Guarani e Kaiowa, é a 
mais numerosa no Estado de Mato Grosso do Sul, com uma população estimada em 78.918 habitantes, 
segundo dados da Secretaria Especial da Saúde indígena (SESAI, 2020), esses dados atestam que a etnia 
Guarani e Kaiowa é a segunda maior etnia do país distribuída em 47 terras indígenas, localizadas no sul do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Jatayvary, descrito por meio do Despacho nº 72, de 01 de setembro de 2005, situado na região 
do Lima Campo, local originário com diversas aldeias, denominada Tekoha que constituem alguns Tekoha 
Guasu. “Lima Campo” é uma construção linguística de origem Guarani e significa “campos que pertencem ao 
te’yi (família extensa) Lima”, ou seja, “os campos que pertencem aos Lima”, família de exploradores e 
comerciantes de erva-mate que controlaram economicamente a região nas décadas de 1950 e 1960. 

A área estudada por Almeida (2004) é identificada como Terra Indígena Jatayvary e conta com 
8.800 ha. Está localizada no município de Ponta Porã, estado do Mato Grosso do Sul, com população de 
63.418 habitantes. Em levantamento, no ano de 2020, segundo a FUNAI, conta com uma população de 
aproximadamente 530 indígenas Kaiowa, totalizando 106 famílias.  A TI Jatayvary está situada em ambos os 
lados da BR-463, rodovia que liga as cidades de Ponta Porã e Dourados, MS.  

É de fundamental importância, o conteúdo apresentado no relatório coordenado pelo antropólogo 
Thomaz de Almeida em 2005, segundo o autor, a região situa-se em ambos os lados do trecho da BR 463 
em Ponta Porã no trajeto que liga Dourados a este município. No passado, essa área constituía um 
Tekoháguassu e no entendimento de Cavalcante (2013), fica exposto da seguinte forma,  

Ao nosso ver, as noções de tekohapavêm ou tekohaguasu são determinadas pelas alianças 
estabelecidas entre diversos tekoha, tais alianças podem ser de natureza religiosa, de parentesco ou políticas, 
sendo que acabam por delimitar um certo espaço territorial no qual a relação entre os grupos é mais intensa 
do que em relação a outros tekoha. 

Isto é, um espaço territorial que abrigava vários Tekohás. Tayná Bastos (2014), em sua dissertação, 
caracterizou a região como uma área com densas florestas e campos naturais fez que os índios ali 
permanecessem refugiados por longas décadas. No entanto, segundo a autora, como ocorrido em outros 
Tekohás, logo foram descobertos pelo colonizador por volta de 1950 e suas terras passaram por um processo 
de desmatamento mais intenso.  

Bastos (2014) relata que pra não fugir à regra, esses índios foram confinados em Reservas 
Indígenas de Caarapó e Dourados. Bastos (2014), menciona os estudos do antropólogo Thomaz de Almeida 
(2005), quando afirma que foram transladadas 37 famílias. Algumas conseguiram continuar no território 
tradicional buscando estratégias de permanência oferecendo mão-de-obra nas fazendas que estavam sendo 
implantadas no seu Tekohá. Bastos (2014), relembra que as lideranças encabeçadas no processo de 
retomada em Jatayvary passaram a participar ativamente das reuniões do AtyGuassu. Thomaz de Almeida 
(2005) explica que na última assembleia da reunião foram discutidas as estratégias para retomada no 
momento oportuno e para tanto contaram com total respaldo e apoio do AtyGuassu.  

Em perspicaz e recente análise, Bastos (2014), relata que após terem chegado à conclusão sobre 
qual é o melhor momento para retomar a TI Jatayvary, optaram por fazê-lo na data de 15/06/1998, sendo 
assim, os indígenas fretaram um ônibus com recursos próprios que os levou até a margem direita do Rio 
Dourados, e ali montaram acampamento nas cercanias da ponte localizada na BR 463. Enquanto ali 
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permaneciam, os indígenas vivenciaram situações precárias já que tiveram que enfrentar muita chuva e 
enchente que assolavam aqueles que ali estavam, conforme consta no relatório do antropólogo Thomaz de 
Almeida (2005) á FUNAI.  

O relatório afirma ainda que havia naquele momento 250 indivíduos no acampamento e que o risco 
de atropelamento era eminente, pelo fato de estarem na beira da rodovia. Tragédia consumada quando uma 
criança foi morta, vítima de atropelamento as margens da rodovia. Uma característica marcante entre os 
Guarani, é a persistência, embora passando por situações aleatórias de sobrevivência em barracos 
adaptados, enchentes constantes e as crianças expostas constantemente ao perigo o anseio de retornar em 
seu território tradicional foram motivos que não permitiram a esses indígenas esmorecer diante de tais 
situações.  

Em 23/08/1998, conforma analisa Bastos (2014), passados dois meses após ocupação as margens 
do Rio Dourados, os indígenas Kaiowa seguiram rumo ao seu Tekohá e “decidiram “entrar” nas terras e 
montar acampamento na margem direita do Córrego Tronqueira cuja toponímia Guarani e Jatayvary”. 
Segundo Bastos (2014), algumas semanas opôs a ocupação, os indígenas foram informados que poderiam 
permanecer na área reivindicada, pois havia sido firmado um acordo entre o Banco do Brasil e a FUNAI 
garantindo a permanência dos índios no local. A Autora afirma que em 25 de abril de 2011, foi expedido pelo 
Ministério da Justiça o reconhecimento da terra indígena Jatayvary conforme a Portaria n°499 como sendo 
de posse permanente dos indígenas numa área equivalente à 8.800 hectares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

É fundamental a ideia de que é possível desencadear um coerente diálogo entre as partes em uma 
troca de saberes e movimentos inerentes a cada cultura, e por meio da implementação dos jogos tradicionais 
indígenas no currículo escolar, promover uma participação efetiva e de direito de todos os estudantes. 

Foi observado o quanto as realidades vividas estão distantes, pois durante a história, a ausência de 
informações é destacada, e grandes conflitos que moldaram e remoldaram a cultura dos povos indígenas 
promoveram grande preconceito que resultou em um distanciamento de nossas escolas.  No processo de 
socialização entre os povos não indígenas, é latente a indiferença em relação a cultura indígena, onde sempre 
é permeada a ideia de inferioridade fruto de uma imposição da cultura elitizada. Nesse processo é coerente 
promover ações que possibilitem o estreitamento de todo esse processo.  

Uma das propostas deste artigo é sugerir novas formas de socialização dos povos indígenas, que 
sejam pautadas pelo respeito e a admiração de sua cultura. As instituições de ensino, apresentam ainda uma 
visão que não condiz com a realidade vivida pelos povos indígenas e raramente são fiéis sobre sua cultura, 
por sinal, a versão apresentada nos remete a imagens e rótulos impostos pelas mídias ou através das próprias 
escolas, por meio dos livros didáticos, que em sua maioria apresentam-se distantes da realidade.  

É perfeitamente plausível o objetivo de implementar os jogos tradicionais indígenas no currículo da 
escola, como uma possibilidade de aprimoramento do processo de ensino aprendizagem no qual se 
encontram imersos, possibilitando no aumento dos seus conhecimentos relacionados as práticas corporais 
indígenas. Deste modo, é possível observar a diminuição do preconceito e o aumento do respeito as 
comunidades indígenas, permitindo e oportunizando a diversificação de suas práticas pedagógicas. 

Incluir a temática dos jogos tradicionais indígenas nas unidades educacionais é um exemplo da 
possibilidade de novas práticas pedagógicas e a implementação dos jogos tradicionais indígenas permite o 
reconhecimento da cultura dos povos indígenas. 

Este artigo pode ser considerado como ponto de partida para o ensino crítico da temática indígena 
contemporânea, desmistificando imagens genéricas do índio e da cultura indígena.  Repensando a ideia da 
presença do índio apenas em épocas remotas, problematizando a sua influência nas várias instâncias, no 
processo de formação de nossas sociedades, enfatizando momentos de convivência entre os povos indígenas 
e os povos não indígenas.  

Ao analisar estudos sobre a temática indígena, percebe-se  ainda  uma necessidade de estudos 
aprofundados que evidencie quais conhecimentos teórico-práticos   fornecem   sustentação   didático-
metodológica   às   ações   dos profissionais da área, pensados a partir dos objetivos de ensino e respeitando 
as múltiplas  culturas,  e  que,  sobretudo,  evidencie  claramente  que  tipo  de  cidadão crítico se quer formar 
e inserir na sociedade atualmente marcada pela exclusão e diferenciação social dos sujeitos. 

Deste modo, surge a determinação para aprofundar os estudos, podendo contribuir para a melhor 
implementação de uma “nova” prática esportiva, com continuação de estudos desenvolvidos neste artigo. 

Neste artigo destacou-se a relevância social dos jogos indígenas, em sua prática. Considerando 
suas questões antropológicas desde o seu início até os dias atuais. Vale destacar a importância da prática 
esportiva para o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, a realização dos jogos indígenas na EE DR. 
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Miguel Marcondes Armando, efetivamente, retomou os costumes, as tradições, as crenças e toda a 
esportividade indígena, valorizando sua cultura e salvaguardando-a para a posteridade. 
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EDUCORAÇÃO: EMOÇÕES, APRENDIZAGEM E AFETIVIDADE. 
RESUMO: O artigo tem como objetivo analisar a importância da educação humanizada, sob o viés 

da afetividade, resiliência e do diálogo. Visando ainda, conquistar uma educação muito maior, plena 

e integral, que contemplem a formação cientifica, física e emocional. Assim, buscou-se verificar quais 

são as melhores estratégias para amenizar os diversos problemas, que afetam a educação na 

atualidade. Para a realização do artigo, buscou-se respaldos em autores, que traz à tona essa 

importante discussão. O tipo de pesquisa que foi adotada é a pesquisa bibliográfica, na qual consiste 

em uma revisão de literatura, analisando os pontos convergentes e divergentes da temática. Assim, 

conclui que o estudo chegou no ápice da necessidade  de um  ser humano, cada vez mais humano em 

sua personalidade, ações e atitude . 

Palavras-chaves: Desenvolvimento; Humanização; Emoções; Aprendizagem; Afetividade. 

 
EDUCATION: EMOTIONS, LEARNING AND AFFECTIVITY. 

ABSTRACT: The article aims to analyze the importance of humanized education, under the bias of 

affectivity, resilience and dialogue. Also aiming to achieve a much larger, full and integral education, which 

includes scientific, physical and emotional training. Thus, we sought to verify which are the best strategies to 

alleviate the various problems that affect education today. For the realization of the article, we sought 

support from authors, which brings up this important discussion. The type of research that was adopted is 

bibliographic research, which consists of a literature review, analyzing the convergent and divergent points 

of the theme. Thus, he concludes that the study reached the peak of the need for a human being, increasingly 

human in his personality, actions and attitude. 
Keywords: Development; Humanization; Emotions; Learning; Affection 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A reflexão em torno das questões voltadas para a educação humanizada, tem sido algo 

preocupante e ao mesmo tempo necessário para todos os públicos e todas as faixas etárias, pois não 

se constroem uma educação efetiva e afetiva, sem dá a devida importância para as emoções humanas. 

Inúmeras ações e intervenções, ainda precisam ser realizadas para amenizar os problemas da educação 

tradicional, tornando a mesma cada vez mais humanizada. 

Porque o número de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo  idosos desumanos, 

é um grave problema, o que tem tornando o mundo cheio de ofensas, discórdia, intolerância, ódio e 

violência. Tudo isso é muito    assustador, e parte disso é a solução é a educação humanizadora, uma 

vez que a mesma tem o poder de moldar as pessoas. E tal realidade precisa ser mudada 

paulatinamente, através de um novo padrão e de um novo estilo de educação que contemple o ser 

humano em sua essência. 

Sendo assim, surge a necessidade de inúmeras ações e intervenções na forma de políticas 

públicas, voltadas para a educação humanizadora em prol da efetivação de uma educação plena.      

Vivemos em uma era, em que cada vez mais é difícil assegurar a afetividade, a resiliência e 

compaixão de um ser humano para o outro. E isso se dá em parte pela era tecnológica e de seus muitos 

recurso, que tem separado as pessoas, por muito tempo do calor humano de ser humano para o outro, 

um alto cuidado, tão necessário e tão vital, que nos assegura ainda somos humanos com sensibilidade, 

sentimentos e necessidades. 
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Para amenizar tais situações problemas é imprescindível, que haja uma consciência sobre 

quais são os cuidados básicos, que devemos tomar para que não percamos nossa humanidade, e um 

desses cuidados é exercitar-se a fraternidade, a compaixão, o perdão e o amor. Sentimentos 

importantíssimos, que precisam bombardear  o coração de todo e qualquer ser humano. 

Reconhecendo também, que não só a educação humanizadora conseguira resolver todos esses 

problemas, que são crônicos. É necessário um conjunto de outras ações em concordância com a 

educação humanizadora. Logicamente, que não se resolve da noite pro dia, os problemas que nos 

acompanha a séculos, e que hoje se tornaram  obstáculos gigantescos. No entanto, muitas realidades 

podem ser pouco a pouco transformadas, principalmente daqueles problemas, que são históricos. 

A reeducação sob o viés da humanização, começa sob o viés de uma consciência crítica e 

ativa, acerca do papel que cada ser humano desempenha dentro de sua realidade e de sua sociedade 

O artigo traz os resultados iniciais de uma pesquisa bibliográfica, que buscou analisar a 

importância das práticas educativas, sob o viés da humanização, que precisam ser cuidadosamente 

adotadas no cotidiano do processo escolar de todos os sujeitos. Sendo repassados desde as crianças, 

até chegar na terceira idade. 

Diante do exposto, a situação problema que nortearam este trabalho foram as seguintes: Como 

combater os problemas da educação tradicional, na qual não priorizara os sistema emocional dos 

indivíduos? Que recursos podem ser usados para obter e manter uma educação plena, que contemple 

o indivíduo tanto fisicamente como emocionalmente? Que estratégias são mais eficazes para 

assegurar, que todos tenha os direitos básico de receber uma educação humanizada, com o intuito de 

ter   vida ativa e significativa?  

Assim, o objetivo do presente artigo é analisar a importância da educação humanizada, sob o 

viés da afetividade, resiliência e do diálogo. A justificativa, que impulsionou a elaboração desse artigo 

é a busca por ações, que auxiliem na obtenção e manutenção de uma educação muito mais efetiva, 

sob a ótica da fraternidade e da afetividade. 

A estrutura desse trabalho se dá por meio de uma apresentação dos posicionamento de alguns 

teóricos, acerca da temática, mostrando os pontos convergentes e divergentes alicerçados em teóricos. 

 

METODOLOGIA 

 

Conforme foi apresentado na introdução, a pesquisa é de cunho bibliográfico, na qual analisou 

a importância das práticas educativas, frente a formação e construção da personalidade e da identidade 

do ser humano, enquanto pessoas e cidadãos. Trata-se de uma pesquisa também com o caráter 

qualitativa, realizada no período de trinta dias, onde foram levantadas diferentes posicionamentos 

acerca da manutenção e obtenção da educação humanizada saúde, efetivada sob a luz da afetividade, 

mostrando seus muitos conceitos, bem como os prejuízos, que muitos sofreram pela falta de educação 

muito mais plena e integral. Quanto a análise dos dados coletados, foram colhidas informações 

pertinentes, para melhor fundamentar a pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O ambiente escolar precisa satisfazer, não só para as questões teóricas ou cientificas dos 

conteúdos didáticos. É preciso satisfazer as necessidades emocionais de forma a desenvolver uma 

sensibilidade, que será muito bem vida para a construção de vínculos sociais e afetivos, onde todo e 

qualquer indivíduo tem necessidades especificas. Na visão de Freire (2003) a desumanização do 

sujeito é um grave problema, que requer uma atenção especial, frente ao diferentes contextos da 

realidade em que estamos inserido. O referido autor trata da desumanização como um processo 

negativo, que tem levado o indivíduo a ruina, no sentido de descaracterizar o seres humanos como 
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humano, o tornando insensível frente a inúmeras situações em que é necessário provar a nossa 

humanização. 

Em outra oportunidade Freire (2003) explica que a humanização é um 

importante   fundamento da vida prática cotidiana. É ainda uma forma de diálogo que é expressa no 

formato de encontro amoroso entre os indivíduos.Na visão de Wallon (2007) a dimensão afetiva é 

um aspecto que deve ser trabalhado em todo o processo de escolarização, começando pelo 

desenvolvimento infantil, até a terceira idade. 

A formação humana, não se baseia apenas em meros conteúdos didáticos. `e preciso ampliar 

a visão de mundo sobre a formação humana e cientifica do sujeito. Nesse sentido Para o autor, 

Almeida (2008) a afetividade é o termo utilizado para identificar um domínio funcional das emoções 

e     dos sentimentos humano e das paixões. 

Para   Leite (2005) as emoções apresentam função altamente relevante no desenvolvimento 

psíquico, e a escola tem o grande desafio de trabalhar as competências e habilidades direcionadas 

para o sistema emocional. 

As questões relacionadas as emoções são responsáveis pela própria sobrevivência da espécie 

humana, e tais necessidades são detectadas desde que somos bebês. 

Já para Ferreira e Acioly-Régnier (2010) a afetividade está ligada às emoções e sem a 

afetividade não existe as relações humanas. As emoções são fatores sociais, que estão incorporados 

em todas as fases da vida humana. 

Wallon (2007) um dos grandes teóricos defensores da emoções aponta, que elas atinge uma 

dimensão incrível, que vão desde os aspectos  afetivo, motor e cognitivo. Outro ponto importante é a 

integração dinâmica entre a afetividade e a inteligência. Desse modo família e escola, precisam está 

atentas para o conhecimento cientifico e para o conhecimento emocional, desde o início da vida do 

sujeito, ainda no ventre materno. 

As fases do desenvolvimento da afetividade, são importante para formação do caráter e da 

personalidade do sujeito; E a escola é um lugar propicio, pra desde a fase inicial da escolarização se 

priorize a educação e a conscientização de nossas emoções e sentimentos. O que nos tornará muito 

mais fortes e muito mais preparados par aos desafios da vida dentro e fora do ambiente escolar. 

Desta forma, cabe à educação em todas as suas instâncias comtemple    momentos para se 

explorar as questões afetivas e a oportunidade para a manipulação dos sentimentos e das emoções 

humanas. Mahoney e Almeida (2005) afirmam que olhar para a educação humanizada exige um 

conjunto de ações e intervenções, onde sejam desenvolvidos a interação entre os sujeitos de forma 

mais abrangente, para que o contexto social, seja pouco a pouco transformado positivamente. Tratar 

de todo essa necessidade é algo complexo,  que implica um novo  modo de enxergar  o indivíduo e 

a  escola com suas particularidades e especificidades. 

Infelizmente   a falta de laços afetivos na escola e até mesmo nas famílias prejudicaram o 

desenvolvimento do aluno, fragilizando sua estrutura pessoal, psicológica e emocional, além 

a  escolar.  

Segundo Assman e Sung (2000) educar é não é apenas alfabetar através dos códigos 

linguísticos e códigos numéricos. Educar é fundamentalmente, criar condições para a formação do 

caráter, da personalidade e da boa índole. E isso, é de fundamental importância para todos 

independentemente da cor, da raça, do gênero ou classe social. 

As experiências de aprendizagem escolar, que forma fundamentadas na educação emocional, 

demostraram resultados satisfatórios, pois o indivíduo que tem as competências e habilidades 

emocionais trabalhadas se tornar um sujeito muito mais humano, resiliente e solidário. 

O fruto da educação emocional, se resumi em um trabalho de socialização, fraternidade e de 

afetividade para consigo mesmo e para com o outro. Disponibilizar todas essas prioridades é de fato 

uma educação   burocrática e humanística. 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

O mero acesso à escola, nem sempre garante que teremos uma formação humanizada, não 

basta ter uma aprendizagem oferecida como lição formalizada e mecânica. É preciso ir muito mais 

além do que isso, uma vez que “educação” é muito mais daquilo que o significado traz. Essa dimensão 

precisa ter um envolvimento pessoal, afetivo e profissional. Educar humanente é a   transmissão da 

paixão pelo aprender e pelo buscar seu sentido no que é ensinado. E esse desafio começa pela família 

e perpetua aos  professores no uso de suas atribuições legais.  

E esse trabalho deve ser perpétuo, por todo o processo de escolarização. Logo, se entendia na 

educação tradicional, que esse processo era apenas obrigações curriculares, mas esse olhar mudou 

com o passar dos anos, e hoje sabe-se da necessidade de se estimular a afetividade, o carinho e o 

aconchego entre todas as pessoas envolvidas no processo estudantil. E mais os 3 principais benefícios 

da educação emocional se manifesta por meio da melhoria no rendimento escolar, uma das principais 

dificuldades dos educadores no tempos presentes; Melhor relacionamento intrapessoal, uma 

dificuldade muito comum, que tem levado muitos ao isolamento e por último a importante habilidade 

de criar relacionamentos interpessoais. 

Afetividade na escola é um processo de suma importância. Galvão (2009) salienta a 

importância da atmosfera escolar alicerçada na base da amizade, da confiança e do afeto. E o desafio 

da escola na atualidade é construir um clima favorável de interações, conquistas e de reciprocidade 

para o aprendizado amplo e significativo do aluno. 

Segundo Mahoney e Almeida (2005) o termo afetividade tem sido uma grande necessidade 

da sociedade capitalista e egoísta em que estamos inseridos, sendo um grande desafio lidar com todos 

esses obstáculos. O autor refere-se ao termo afetividade como a capacidade de se dispor a outros seres 

humanos com um olhar fraterno e amoroso, o que tornaria um mundo muito melhor e mais digno para 

todos. 

Neste sentido desenvolver o afeto nos indivíduos é um desafio a ser todos os dias encarados e 

trabalhados. Iniciativas pedagógicas como projetos didáticos para esse fins é de estrema importância 

para   prática docente cotidiana, muito mais prazerosa e humana e compensadora a curto e longo 

prazo, não só para nossa comunidade para a sociedade global. 

No contexto escolar, ainda encontramos o professor tradicional, mecanizado e desacreditado 

das teorias e filosofias de uma educação humanizada, onde os mesmos são resistentes e não 

querem   se desprenda das velhas concepções, das velhas tradições e das velhas visões de um ensino 

que visava só a construção de teorias científicas. 

A   busca por   novos horizontes, que contribuam não só para o conhecimento cientifico, é 

imprescindível, para que as relações humanas, seja consolidadas dentro do diálogo, do afeto, da 

amizade e da confiança. 

A postura de um profissional humanizador é aquele que enxerga em todo e qualquer ser 

humano a possibilidade de desenvolver a percepção, a sensibilidade aos interesses coletivos, o 

pensamento positivo e modo de sentir o mundo com um olhar otimista. E todos os indivíduos nascem 

com essas sementes tão peculiares e importantes, precisando apenas de adubar, cuidar e regar para 

que a mesma cresça e se fortaleça. E para melhor fundamentar tudo isso Alves (1994) explica que o 

ato de educar tem uma relação direta com a sedução e com o convencimento, pois a palavra 

pronunciada tem um poder incrível aos ouvidos do ser humano. 

Quando o processo educacional é mediatizado pela a afetividade construída entre professores 

alunos e a família e os demais que diretamente ou indiretamente são responsáveis por esse processo, 

a aprendizagem acontece de forma facilitadora, e tal  aprendizagem é muito mais ampla e 

significativa. Desse modo o desenvolvimento infantil, não pode ser construído apenas encima de 

formulas, regras ou de relacionamento superficiais e frios. É preciso atentar ´para o fator essencial da 

formação humanizada, que é as emoções. 

Afetividade quando é inclusa sob viés educativo, a educação se torna mais significativa e 

transformadora. Por que no momento em que trabalhamos uma disciplina X ou Y não são apenas 
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teorias, respostas prontas que estão em jogo. È impulsionada as diferentes expressões dos sentimentos 

e das emoções o tempo todo. E isso, é algo que é indissociável dos seres humanos. 

A escola é um agente socializador, o círculo familiar também é um agente socializador, a 

igreja é também um agente socializador. E unificar esse três setores em prol de uma educação muito 

mais harmonizadora é um desafio grandioso, quando almejamos uma educação integral e plena para 

todos. 

Logo, quando pensamos em educação das emoções humanas, percebemos como grande 

barreira é que muitos dos professores em exercício não estão capacitados, ou em muitos casos nem 

são mais humanos no sentido de educar humamente. Pois muitos perderam o brilho e a esperança de 

educar sob o viés da resiliência, da solidariedade da afetividade. Nesse sentida uma das alternativas 

pedagógicas é que os órgãos responsáveis pela educação, trabalhem com a afetividade e que 

fortaleçam as relação interpessoais e ultrapessoais, em que sejam resgatados valores e princípios que 

priorizem o educar pela afetividade. É um desafio, mas é possível, desde que haja um objetivo comum 

entre todos aqueles que partilham o cotidiano escolar, na difícil arte do educar. 

Trabalhar os relacionamento interpessoal e intrapessoal, é sempre um desafio, uma vez que 

envolver várias questões, as culturais, a s religiosas e as pessoas. Essas barreiras são sempre comuns. 

No entanto é preciso aprender a lidar com todas essas diferenças, sem magoar ou feri o outro. 

O ensino-aprendizado pautada na humanização consiste em assegurar os direitos a todos, sem 

exclusão ou preconceito de quaisquer, que seja a natureza. 

Um conjunto de ações precisam ser bem articuladas para que a educação humanizadora se 

consolidem, isso começa pelas famílias e vai desde a escola e perpetua por toda a comunidade e por 

último por toda a sociedade. 

O desenvolvimento integral do sujeito, sob o viés da afetividade, torna todo o processo 

educativo, muito mais prazerosa e marcante para a vida desse sujeito. A afetividade pode ser 

trabalhada de várias formas tais como por meio de projetos, que se utiliza-se de canções, exercícios 

corporais e jogos cooperativos  com  a  intenção  de  desenvolver  competências como respeito, 

solidariedade, resiliência, compaixão  e empatia. Por meio de atividade dessa natureza é fácil atrair e 

envolver pessoas, para que as mesmas se sentam em conexão com os amigos, família, professores e 

consigo mesmo. Assim, com a socialização é   potencializando a afetividade, que tanto almejamos 

dentro da educação humanizadora. 

O termo educoração é a junção de educação+coração, significa que a educação e o círculo do 

Amor é um processo mágico, que acontece de forma harmônica, e que precisa ter os cuidados 

necessário, e o processo de escolarização precisa priorizar todas essas carências e necessidades. 

Ensinar a importância dos laços afetivos nas diferentes relações humanas é um importante 

princípio para se introduzindo pouco a pouco a educação humanizadora. Segundo Bardin (2004) o 

ato de educar o coração e nossas emoções, gera uma série de resultados surpreendentes, pois o ser 

humano pode se consolidar como um ser humano muito melhor, enquanto pessoas, e como 

protagonista de sua própria história. 

A afetividade na escola integra a oportunidade de se trabalhar a empatia, que se define como 

a capacidade de escuta e de relacionamento, muito importante nos dias atuais.  A autoestima que se 

define como a relação do aluno consigo mesmo e com os outros. E a aprendizagem emocional, que 

envolve os aspectos como atenção, concentração e participação, muito útil para toda a vida. 

Hess e Weigand (2004) as dificuldades de se consolidar uma aprendizagem emocional são 

muitas, pois um conjunto de ações devem ser trilhados, bem como caminhos árduos, precisam ser 

percorridos. Para Assman e Sung (2000) os laços afetivos devem ser trabalhados tanto em ambientes 

da sala de aula quanto nos demais espaços da escola, e seu estímulo deve ser constante e vigilante, 

pois isso são tesouros por toda a vida. 

Dantas (1992) explica que a educação emocional está pautada na consciência de si mesmo e 

na consciência do outro. E tal consciência deve ser explorada desde da infância, onde as crianças 
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descobrem o sentido da vida. O ato de perceber o outro e o problema do outro e estar disposto a ajudar 

os é um relevante aspectos da educação emocional, e ele deve acontecer em todas as instâncias. 

Para Assman e Sung (2000) a empatia é um elemento importantíssimo dentro da educação 

emocional, pois ela desperta em nós a afetividade. Vale ressaltar, que mesma está relacionada ao 

desenvolvimento de competências sociais para a vida na sociedade. E escola e famílias não podem 

ser em hipóteses algumas ser negligentes nesse sentido. Desse modo, nossa sociedade seria um mundo 

melhor e mais amável para se viver, sem falar que as taxas de violência cairiam significantemente. 

Trabalhar com educação emocional, não é apenas trabalhar com a razão e sim com o coração 

para o coração. O amor é a força sobrenatural que existe entre a espécie humana, e le q se estabelece 

com uma semente, que deve ser plantada nas crianças e   se perpetuar por todas as demais fases da 

vida. Todos esses procedimento deem ser bem executados, pois fortalece a confiança quanto o 

aprendizado de cada um dos envolvidos dentro do processo de escolarização. 

A Aprendizagem escolar e humana que recebemos durante toda a nossa vida, não ode esta 

pautada na superficialidade e sim na humanização e concretização. Para Wallon (2007) a afetividade, 

a cognição e a aprendizagem estão entrelaçadas de forma que não podem se separar. A inteligência 

na educação emocional é aquela, que criar as condições necessárias para se trabalhar as estruturações 

cognitivas da emoções. Dessa forma, construção de uma aprendizagem será muito mais ampla e 

efetiva para todos os evolvidos dentro desse processo. 

A escola que precisamos é descrita por Mahoney e Almeida (2005) onde descrevem que as 

nossas necessidades afetivas, precisam ser saciadas. E elas só podem ser supridas por meio da 

afetividade, que precisam está em todo o tempo no processo ensino-aprendizagem. 

O desenvolvimento, tanto do aluno como do professor, não depende apenas de formulas, 

conceitos e regras que estão congeladas em livros, é necessário atentar para as questões emocionais 

do sujeito em todas suas carências e fragilidades. A interação entre a afetividade e a aprendizagem é 

um desafio para a escola e para a educação no século XXI, no entanto é preciso está atento para todas 

essas lacunas, que vem ficando ao longo dos anos em nosso processo educacional ( BEZERRA, 

2006). 

Há, um numerosa quantidade de estudos direcionadas para a educação humanizadora, e um 

dos defensores é Hazin (2000 ), onde os mesmos   afirmam com propriedade que  afetividade atinge 

as  dimensões  da autoestima. A auto estima é a mola que nos impulsiona a agir e a tomar decisões, 

uma vez que o tempo todo o ser humano precisa de estímulos para a tomada de decisões e a resolução 

de problemas. Na história da educação, muitos indivíduos se tronaram “Monstros” no mundo do 

crime, da drogas, do tráfico e da marginalidade, muitas das vezes pela falta de afetividade, carinho e 

afeto. Essas lacunas, deixa uma grande vazio no corpo, na alma, e no coração dos indivíduos. 

A amorosidade e as coisas do coração como o cultivo da empatia, da resiliência da compaixão 

não são apenas segmentos religiosos. No entanto são princípios e valores que servem para todos os 

aspectos da vida humana. Todo os sistema educacional precisa ser movido por um único sentimento 

forte: A afetividade (ANDREWS, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Percebe-se, que as práticas educativas, sob o viés da humanização são de fundamental 

importância para a qualidade do processo de ensino aprendizagem. Benefícios esses, que já foram 

comprovados e revistos por meio de estudos, onde seres humanos são amostras vivas com esse 

modelo de ensino, muito mais útil e significativo. 

A legislação garante teoricamente o direito a educação a todos, porém que tipo de educação 

tem sido ofertada? Só uma educação superficial e fria repleta de teorias e de fórmulas cientificas não 

é suficiente para uma formação emocional plena e integral do sujeito. É de suma importância para 
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formação do caráter, da personalidade e da identidade dos sujeitos um ensino que completo sistema 

emocional, que permita explorar e trabalhar as competências e habilidade emocionais. 

No entanto, existem inúmeras lacunas e negligências por partes dos órgãos responsáveis, para 

que tal direito, realmente chegue a esses públicos, que se encontram em zona de vulnerabilidade 

social.  

As atividades pedagógicas direcionadas para as questões emocionais, ainda requer muitos 

incentivos e investimentos, para que venha de fato acontecer na prática. Falta por parte dos governos, 

da sociedade e da própria classe docentes maior prioridade para essas especificidades. Nesse sentido, 

proporcionar oportunidade para as questões emocionais é oportunizar uma chance na vida, para que 

muitos vençam o egoísmo, a ignorância, o ódio e violência das mais diferente naturezas.  

A entrada da educação emocional na educação infantil, não é nada  precoce, uma vez que 

desde bebe, ainda no ventre materno, somos nutridos de emoções o tempo todo. E quando nascemos, 

isso ganhar maior intensidade, sendo necessário um trabalho especifico para esse desenvolvimento 

emocional, que é algo tão individual e peculiar para todos. 

Desse modo, custear uma educação humanizadora é algo desafiador e que requer uma série 

de ações, bem articuladas que devem acontecer em sintonia com outros importantes aspectos. 

E negar esse incentivo de uma educação humanizadora é construir uma educação fria e sem 

sentido, uma vez que aquilo que permanece como significativo, é aquilo que é construído com base 

nos sentimentos, afetividade e emoções. 

Introduzir uma ensino com esse perfil é contribuir para uma sociedade mais equitativa e 

humana, em meio a tantas situações problemas que são caóticas ao extremo como o excesso de 

violência e de criminalidade. Assim, conclui-se que, o direito de uma educação com sentido e com 

significado é mais do que uma dever do Estado, da escola, da família, dos docentes é uma estratégias 

de gestão política para evitar, que novos índices e taxas de crimes, violência, sentimentos ruins, 

homicídios, suicídios e das drogas e coisas dessa natureza, sejam evitadas. 

Assim, as atividades direcionadas par ao sistema emocional precisam ser permanentes usando 

diferentes metodologias para que as mesmas se consolidem. Uma educação saudável, nem sempre 

depende de um alto custo, na maioria das vezes depende de pequenas atitudes comprometedoras e 

simples, como olhar para o outro, se importar com o outro, se pôr no lugar do outro. 

Exercitar periodicamente atividades desse tipo é o combustível necessário para que a 

humanidade se torne mais sensível ao outro e que ser humanos, não percam a sua essência de 

humanidade. 

Hábitos saudáveis como estes serão paulatinamente conquistados e praticados por todos, 

independentemente da idade, sexo, classe social. E automaticamente teremos um novo patamar de 

educação. A construção de uma educação emocional é um processo que exige tempo, planejamento, 

persistência e acima de tudo amor por aquilo que se faz. 

A maior riqueza da educação não são formulas, conceitos e filosofias decoradas e sim um 

indivíduo pleno, resiliente e solidário para com os seus semelhantes. E só pode, ser construído através 

de ações, intervenções e os recursos adequados para de fato ele venha fluir 

Por fim, em resposta ao objetivo proposto, foi possível refletir sobre a temática construindo 

uma visão esclarecedora sobre a manutenção de um educação muito mais significativa, alicerçada na 

afetividade e nas emoções. Sugerem-se outros estudos dentro da temática em questão, para que sejam 

aprofundados pontos tão importantes como estes, bem como tantos outros, que fazem parte desse 

mesmo segmento. 
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Resumo:  

Introdução: A população idosa é crescente no Brasil e no mundo, e isso significa que é necessário articular 
políticas públicas voltadas para esse público, e já foi pensada atividades de alta intensidade para esse público, 
respeitando seus limites e suas precauções. Objetivo: o artigo tem como objetivo analisar a importância do 
envelhecimento saudável, mediada sob a luz das práticas esportivas para a conquista da longevidade. 
Método: O tipo de estudo é bibliográfico, sendo realizado a partir de uma busca constante por dados oficiais 
e científicos sobre a temática, sendo realizado dentro de um períodos de sessenta dias. E o porquê dessa 
temática? Para uma construção de uma consciência corporal muito mais apurada e aguçada. Resultados e 
Discussão: Os resultados desta pesquisa, visam verificar a relevância das práticas esportivas para uma vida 
mais saudável e prazerosa, para os idosos. Conclusão: O estudo chegou é que todo e qualquer ser humano 
tem uma força incrível dentro de si mesmo, no qual precisa ser explorado, e por meia das práticas físicas, 
isso se materializa. 

Palavras-Chave: Esporte; Envelhecimento; Qualidade de vida; Idoso. 

  
 

INTRODUÇÃO  

 
A realização de exercícios na modalidade HIIT para idosos, tem sido uma novidade importante e para 

aqueles que via os idosos sob um olhar pejorativo e atrasado.Com base em estudos científicos, já se sabe 
que muitos podem envelhecer com saúde e com um estilo de saúde surpreendente. 

O HIIT  é reconhecida como uma estratégia beneficia para o ganho de saúde, hoje em dia, essa 
modalidade tem  ganhado notoriedade devido à facilidade operacional e os resultados de sua prática. A 
tendência, do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT)tem sido considerada uma estratégia eficiente 
na melhoria do aptidão física, redução da gordura corporal e melhora clínica em vários aspectos. 

O treinamento de intensidade moderada e contínua tem se mostrado eficaz em  programas de saúde 
para esse público em especial, trazendo um novo estilo de vida, saúde longeva a longo prazo e a segurança  e 
energia. O artigo traz os resultados iniciais de uma pesquisa bibliográfica, que buscou analisar a importância 
das práticas esportes para todos os idosos em especifico exercícios de alta intensidade, que precisam ser 
cuidadosamente realizados. 

Diante do exposto, a situação problema que nortearam este trabalho foram as seguintes: Como 
combater as doenças crônicas como o hipertensão, colesterol elevado, diabetes e obesidades? O começo de 
todo esse tratamento se dá através de um novo estilo de vida, adotado uma nova rotina que deve englobar 
as práticas esportivas como mediadora. 

Sem se esquecer de priorizar o pilar da alimentação, que tem um espaço privilegiado em todo esse 
processo? Que recursos podem ser usados para obter e manter uma saúde plena, tanto fisicamente como 
emocionalmente? Que estratégias são mais eficazes para assegurar, a construção de uma saúde plena?       

Assim, o objetivo do presente artigo é analisar a relevância da práticas esportivas para todos os 
idosos, como um instrumento propiciador de saúde, energia e de disposição. A justificativa, que impulsionou 
a elaboração desse artigo é a busca por ações, que auxiliem na obtenção e manutenção da nossa saúde, o 
que propiciara um envelhecimento muito mais saudável para o público. 

A estrutura desse trabalho se dá por meio de uma apresentação dos posicionamentos de alguns 
teóricos, acerca da temática logo acima citada, mostrando os pontos convergentes e divergentes. 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica a fim de ressaltar os muitos benefícios das 
práticas esportivas para o público da terceira idade mediada pelas práticas físicas. Para isso foi realizada uma 
busca nas seguintes bases de dados nacionais e internacionais: SciELO (www.scielo.br), e na plataforma de 
busca Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br). Os termos usados foram: terceira idade, 
musculação, longevidade, qualidade e saúde. Termos em inglês correspondentes aos citados anteriormente 
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também foram usados nas pesquisas. A busca e seleção dos artigos contemplados ocorreram entre julho de 
2020 e setembro de 2020. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
 

O hábito de completar 10 mil passos por dia é considerado, há muito tempo uma forma de garantir 
um estilo de vida saudável, e se tratando do público da terceira idade, isso ganha maior força e maior 
significado. Um novo estudo realizado na Universidade Shinshu, no Japão no ano 2010 para idosos, existe 
uma maneira eficaz e mais rápida de aumentar a aptidão física e diminuir as chances de doenças é a pratica 
de HIT com frequência no dia a dia. 

Os preceitos do HIIT em outras modalidades, o treinamento intervalado de caminhada estabelecido 
pelos pesquisadores consiste em caminhar com 70% da capacidade máxima do praticante por 3 minutos e, 
a seguir, com 40% da capacidade pelos próximos 3 minutos. O ciclo deve ser repetido cinco vezes. De acordo 
como Dr. Masuki, um dos idealizadores que trabalha nesse aspecto disse que as   melhorias foram 
significativas, pois o VO2 máximo — o volume máximo de oxigênio, que o corpo consome durante o exercício 
físico é muito positivo, com resultados fantásticos para o melhor condicionamento físico da pessoa. E o 
recomendado é 50 minutos de caminhada intervalada por semana, para se alcançar os resultados que tanto 
se almeja (AZEVEDO & SANTOS, 2015). 

A saúde em um contexto geral é um assunto prioritário, e se tratando dos idosos, isso ganha maior 
relevância, pois essa população sofre mais com doenças crônico degenerativas: Como hipertensão, 
arterosclerose, doenças cardíacas, diabetes, obesidade e tantas outras. As práticas de atividades físicas, tem 
o poder de prevenir e/ou retardar o aparecimento dessas doenças.  

Inúmeras ações e intervenções, ainda precisam ser realizadas para amenizar os problemas de saúde 
e de doenças crônicas, principalmente se tratando do público da terceira idade, que requer cuidados 
específicos.              Porque o número de idosos sedentários, é um grave problema, que chega a ser um fator 
inicial de muitas outras doenças, que a longo prazo pode aumentar a mortalidade com esse público 
especifico.  

Problemas esses, que precisam de sérias e emergências ações em prol de maior qualidade de vida 
e automaticamente maior expectativa de vida. E tal realidade precisa ser mudada, através de um novo padrão 
e de um novo estilo de vida, voltado para o viés de exercícios, aeróbica, musculação e todas as demais 
variações dos esportes.                

Os cuidados com o corpo e com mente humana são necessários, e quando se adere uma 
nova  postura frente aos cuidados com a saúde física e mental. Isso é muito positivo, e as práticas esportiva 
traz consigo todas essas possibilidades. As atividades físicas, tais como atividades de lazer como caminhar, 
dançar, jardinar, nadar e andar de bicicleta, tarefas domésticas ou mesmo exercício físico planeado, 

Para amenizar tais situações problemas é imprescindível, que haja uma consciência sobre quais são 
os cuidados básicos que devemos tomar com corpo e com a mente, e um desses cuidados é exercitar-se de 
forma contínua. Desse modo surgem algumas interrogativas: O que acontece com o corpo no treino de alta 
intensidade? E por que ele é eficiente? Os preparadores físicos advertem, dos muitos benefícios da realização 
exercícios de alta intensidade. A fórmula está na intensidade, no ritmo e repetições que são desenvolvidas os 
exercícios. Exercícios de alta intensidade era pensado apenas para o público mais jovem, mas tem visto que 
há espaços para aqueles, que já passaram dos 60 anos, pois os resultados são melhores e significativos. 
Desde que, sejam respeitados os limites do corpo de cada um. 

Diversos estudos sobre esse tipo de treino ressaltam os benefícios, que ele oferece a curto e alongo 
prazo para o organismo, além de alertarem para os riscos de praticá-lo, especialmente se é feito de maneira 
indevida ou sem acompanhamento médico. Tais cuidados são imprescindíveis sempre. 

A intensidade máxima é um fato importante para maximizar os resultados nos esportes, na maioria 
das vezes, praticamos uma sequência de exercícios, mas de forma muito superficial. E necessário chegar na 
falha, e para isso preciso alcançar a intensidade máxima, e para isso exige disciplina, concentração e foco ( 
ALIAJAS, TORRE, 2015). 

Quanto mais intenso for o exercício mais aumenta a saúde. Dessa forma a conquista da saúde precisa 
ser trilhada sob os caminhos da intensidade máxima. Desenvolver os hábitos de fazer exercícios como 
iniciante, devem começar de forma leve, e ir gradativamente aumentando, até chegar na intensidade máxima. 

Uma dica importante é que durante todo e qualquer exercício deve ser  o mais consciente possível, 
prestando completa atenção às mensagens do corpo. Pois o tempo todo ele manda comandos e sinais, que 
precisam ser criteriosamente obedecidos, para usufruir os resultados (ZEQUINÃO, WITTKOPF  & 
CARDOSO, 2011).               
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Deve-se observar os limites clínicos e biológicos do corpo, porque quando isso não são respeitados 
os prejuízos poderão ser notados, na forma de lesões e tantos outros problemas graves. Nesse sentido, Os 
exercício deve ser interrompido ao primeiro sinal de desconforto, o que ocorre bem antes de alguma dor, e 
na grande maioria das vezes, tais sinais não são respeitados, podendo danificar e trazer sequelas para os 
músculos. 

Especialistas na medicina esportiva, através de estudos recentes, selecionou os três exercícios 
essenciais para conquistar a saúde. No top dessa lista aparece a musculação, o intervalado anaeróbico (HIIT) 
e o aeróbico. Dessa forma, é preciso se adequar a todas essas realidades e necessidades para desfrutar 
melhor e significantemente dos resultados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Para melhor fundamentação teórica a musculação é apontada como uns dos principais instrumentos 
para aumentar a saúde. A musculação, partir dos 30 anos, desempenha um papel primordial, pois nessa faixa 
etária o corpo, sofre com a perda de massa muscular. E se não estiver atento para essa questões tão 
imprescindíveis os prejuízos poderão ocorrer gradativamente, e na grande maioria das vezes silenciosamente 
(FECHINE & TROMPIERI, 2012).    

Daí surge a necessidade de se fazer exercícios com resistência, em especifico a musculação. Dados 
recentes afirma, que após os 40 anos perdemos em média 1% de massa muscular ao ano. E tais números, 
são assustadores, sendo necessário travar uma guerra constante para que tais números não se cumpra. 
Assim, a musculação vem como um antídoto para reverter positivamente, esse ciclo tão prejudicial para a 
saúde humana. Na prática a perda de massa muscular é considerado o principal indicador de envelhecimento, 
e nas pessoas inativas e sedentária a aparência física fica mais do que notável, um aspecto de envelhecido, 
e aparência apática. Desse modo os cuidados precisam ser constantes e diários, para se manter equilibrado 
com a saúde e com o peso corporal (CUNHA, 2012). 

A perda de massa é sinônimo de doença, pois quanto mais fraco ficar o corpo, maiores serão as 
doenças instaladas nele. E a luta se inicia muito antes, pois a prevenção é o melhor antídoto para manter, 
ganhar ou recuperar a massa muscular. 

O corpo é uma máquina sabiamente construída, e se nutrimos da forma correta, automaticamente 
haverá um aumento significativo de saúde. Desse modo pode-se recorrer ao seguinte dito popular “O velho é 
doente porque é fraco e não porque é velho”. Isso significa que no universo os termos velhos, o que existe 
são tabus que forma criados culturalmente por uma sociedade desinformada, e tais crenças e crendices se 
perpetuam até os dias de hoje. Um dos benefícios da musculação é o aumento da força, e se ato força é 
estimulada maiores serão as chances de recuperar a sua saúde ou de manter aquilo que já temos 
(BOUTCHER, 2011). 

A musculação precisa ser realizada com segurança e cuidadoso específicos, para que de fato sejam 
notados os resultados: Dessa forma alguns protocolos precisam ser criteriosamente seguidos, tais como: 
Manter a atenção no corpo e no exercício, e não simplesmente realizar os movimentos por realizar. É preciso 
explorar os cinco sentidos na hora da execução dos movimentos. Seguidamente prestar atenção nas 
mensagens de comando do corpo (GIBALA, GILLEN, PERCIVAL, 2014) 
 Na visão de Boutcher (2011) é necessário respeitar a dor que, pode ser  desconfortável e propiciar 
uma série de problemas que pode ser perigosos. Desse modo, é preciso respeitar os comando e as alertas. 
Especialistas trazem alertas para a posição do corpo, mantendo-o ereto, sempre de forma correta, pois a má 
postura pode afetar outros problemas, que facilmente poderiam ser evitados. Em regra geral é imprescindível 
que se comece com peso baixos, e gradativamente ir aumentando a capacidade de força e resistência. 
Realizar os movimentos lentos, bem coordenados e com a respiração equilibrada é de fundamental 
importância para se obter e manter a saúde plena (RIBEIRO & NERI, 2012). 

Os abusos, que são cometidos com a questão do peso tem sido um grande problema. Assim, a 
evolução precisa de forma gradativa, e nunca um saltos do dia para a noite. Os cuidados com a musculatura 
não podem ser descartados, sendo necessário atingir a falha muscular, sem exceder os limites do corpo. Algo 
típico que acontece no universo do esporte e da saúde é as comparações que na grande maioria das vezes 
acontece de meros iniciantes com atletas de alta performance  e com maturidade de anos dentro da área. 
Desse modo, não se compare com ninguém. Seja você mesmo, reconhecendo os seus limites e suas falhas 
(MARTINS,2011). 

Especialistas da área expõe que o intervalado anaeróbico (HIIT) é o principal exercício para 
começar a recuperar a saúde, ou para manter a mesma. A musculação é o principal exercício, quando se 
trata da busca da  saúde, que garante uma vida longeva, para todos aqueles que já adquiriram um nível bom 
de saúde, e aqueles que ainda almeja alcançar. 

O treinamento intervalado de alta intensidade pra idosos, aos olhos de alguns desacreditados parece 
ser algo insano, mas não é. Na prática esse tipo de exercício desenvolve está em um alto patamar, quando 
se fala de saúde plena. Fazer exercícios dessa natureza, com por exemplo, corrida intervalada com alta 
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intensidade num tempo muito curto menos de 60 segundos, repetida várias vezes. Trazem resultados 
fantásticos e com longa duração, sendo imprescindível a continuidade e a frequência ( GIBALA , GILLEN, 
PERCIVAL, 2014) 

Esse tipo de exercício tem muitos benefícios, dentre eles eleva o batimento cardíaco, um exercício 
para o pericárdio de tamanha importância. Quanto mais alto for o valor atingido maiores serão os resultados. 
E esses resultados precisam ser usufruídos por todos. A fórmula utilizada para calcular a FCM (frequência 
cardíaca máxima) é 220 – idade atual. Esses números não podem ser desconsiderados e precisam ser 
levados em conta, pois a saúde deve ser sempre prioritária. (CAVALLI, et al. 2014).  

Um bom HIIT pode ser feito no conforto de nossa casa, e para isso não há desculpas, basta apenas 
força e disposição para concretizar esses ideais. Esse tipo de exercício é considerado anaeróbico porque 
neste nível a produção de energia é sem usar o oxigênio. Por isso que ninguém consegue manter mais de 30 
segundos. E ai, está um dos segredos para se alcançar um sucesso muito significativo (PINHO, et al.2016). 

O HIIT é o exercício que mais aumenta a capacidade cardíaca. E como já se sabe o coração é um 
musculo importantíssimo para o bom funcionamento. E como um músculo precisa ser exercitado, quanto 
maior a velocidade e maior o batimento cardíaco alcançado maior será o estímulo para aumentar a 
capacidade cardio- vascular e respiratória, mas vale lembrar que é necessário o acompanhamento de um 
profissional para avaliar todas as possibilidades (COSTA, et,al. 2011). 

As características básicas do HIIT são diferenciadas e precisam ser trabalhadas de forma correta. A 
Corrida (ou outro exercício) num curto espaço de tempo (30 segundos) na velocidade máxima que conseguir, 
ao ponto de ficar extremamente ofegante, e não conseguir mais manter esta corrida, seguida de um período 
de recuperação, com uma velocidade bem menor. É a receita certa para se alcançar resultados muito mais 
amplos e significativos ( BOUDOU, et al. 2003). 

Os exercícios aeróbicos era pensando apenas para o público jovem, mas mediante a estudos 
realizado em grande partes do mundo, isso já é possível também para os idosos. Como definir esse tipo de 
exercício. É qualquer exercício (corrida, ciclismo, natação, remo) que utiliza o oxigênio (ar) para produzir 
energia. Para isso, a intensidade deve ser menor do que no HIIT. O aeróbico provoca aumento da resistência 
cardiovascular respiratória (O HIIT provoca aumento da capacidade). Assim é preciso conciliar e harmonizar 
ambos, para que cada uma dessas atividades sejam exploradas da melhor forma possível. Quanto mais 
intenso (maior frequência cardíaca) for o exercício maiores serão os benefícios, mas não pode ser tão intenso 
que deixe de usar o oxigênio ( PINHO, et al.2016). 

Na prática os exercícios que nos deixa ofegantes, desempenha um papel importantíssimo. O lado 
positivo desses tipos de exercícios são as defesas do organismo pra combater a produção da quantidade de 
radicais livres, que são agentes causadores de danos intracelulares e de envelhecimento . 

O corpo tem suas limitações, e isso deve ser respeitado em todas as instâncias. A produção de 
antioxidantes produzidos pelas práticas esportivas é um poderoso benefício para neutralizar os radicais livres, 
onde muitas das vezes são desenvolvidos e nem percebemos essas mudanças internas, que acontece de 
forma silenciosa (TIGGEMANN, PINTO, KRUEL,2010). 

Os exercícios aeróbicos dentre tantos, outros são recomendados para a busca da saúde, que tanto 
almejamos alcançará, como alerta não ultrapasse a duração de 20 minutos, para que os malefícios não venha 
acontecer, pois organização e tempo. A corrida aeróbica é um excelente recurso para o corpo como um todo, 
pois consegue alcançar resultados fantásticos a curto e a longo prazo. Dessa forma 20 minutos de corrida 
aeróbica é de fundamental importância, aliados aos 30 minutos de outros exercícios com os 10 minutos de 
descansando, totalizando os 60 minutos de total energia e disposição em busca da saúde. Como confirma os 
estudos de Racil et al (2013), onde afirma que os problemas de sobrepeso, obesidade doenças crônicas 
podem ser sanadas com os efeitos do HIIT e de todas as demais variações das práticas esportiva. 

Para se alcançar a saúde é preciso de um conjunto de aliados, e um deles são os alimentos. Um 
alimento para ser considerado saudável, ele precisa ter quatro características especificas: Em primeiro lugar 
Não, pode causar nenhum dano ao organismo, e se percebe que os alimentos que comemos diariamente tem 
sido carregados de agrotóxicos e de muita química, uma vez que o próprio solo está contaminado ( 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014). 

Alimentos que contenham nutrientes suficientes e saudáveis para uma saúde plena é um desafio na 
atualidade. Dessa forma surge, a necessidade inevitável de repor aqueles que estão deficientes em nosso 
organismo e assim, promover a reparação das células e dos tecidos danificados, além de tantas outras 
funções que acontecem no corpo humano de forma silenciosa, que não sentimos e nem percebemos, mas 
que é necessário para se alcançar uma saúde total (BORIN, PRESTES, MOURA, 2007). 

De acordo com os estudos de Tabata (1996), o  fornecimentos de  energia se dá por meio da prática 
esportiva com  alta intensidade, não é uma tarefa fácil, e parte da produção dessa energia, gera uma série de 
esforços, e que na grande maioria das vezes necessitamos de uma ajudinha extra ,que vem na forma de 
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suplementação, onde uma existe uma grande diversidade de opções para complementar as nossas carências 
e necessidade diárias, além da eliminação de uma grande quantidade de resíduos tóxicos, que são ingeridos 
todos os dias de forma consciente e inconsciente. 

As doenças no geral, tal como a obesidade são decorrentes de uma inflamação crônica e na grande 
maioria das vezes a inflamação crônica, diferente da aguda, é sistêmica (envolve todo o sangue e o corpo) e 
tudo isso às vezes é algo silenciosa (não tem sintomas).dessa forma ser um homem e uma mulher ativa, é 
um  grande aliado no combate a tudo isso. Desse modo as práticas esportiva é parte dos nutrientes que mais 
aumentam a produção de insulina. Já, se sabe que a insulina é produzida pelo pâncreas em consequência 
da ingestão de carboidratos. A proteína também aumenta a produção de insulina, e isso é positivo quando se 
almeja resultados maiores e melhores (SIJIE, et al.2012). 

Quanto maior for a ingestão de alimentos amigos, maior será a produção dos ingredientes necessário 
para a saúde isso é construído dia após dia. Obter células mais resistente e um processo de renovação celular 
é de fundamenta importância para aqueles que buscam a saúde, e isso não é tarefa fácil, é preciso 
determinação e força de vontade para se alcançar resultados maiores (BORIN, GOMES, LEITE, 2008). 

Na concepção de Racil, et al (2013) manter os níveis de insulina controlados é necessário pois, a 
função de levar todo o carboidrato que não é utilizado pela célula para o fígado, vale ressaltar que toda essa 
ingestão de carboidratos precisam ser de qualidade para que, não haja resíduos no organismo, o que poderia 
ser transformado em uma lato ruim das taxas de colesterol e de  triglicerídeos. Que paulatinamente serão 
depositados no fígado (esteatose), nas artérias (arterosclerose), nas vísceras (gordura visceral) e no 
restante do corpo (gorduras localizadas),causando uma série de doenças, que serão um fator de risco para  a 
saúde humana como um todo. 

Os cuidados com o pâncreas é fundamental, pois a insulina produzida pelo pâncreas é o fator 
responsável, que mais aumenta a infamação crônica, e já se sabe que as taxas de obesidades no mundo tem 
sido um fator de risco para a saúde em todas as suas dimensões. As taxas altíssimas de insulina permanece 
provoca grandes estragos como: Inflamação crônica hipertensão, cardiopatias, lesões arteriais e AVC 
Inflamações localizadas: tendinites, lombalgias e todas as dores do corpo, tais como lesões neurológicas, no 
fígado, rins, tireoide e em todos os órgãos. E isso em hipótese alguma pode acontecer, daí surge a 
necessidade de se manter ativo sob a luz das práticas esportivas e de alimentos que sejam realmente aliados 
no dia (MORENO; LIBERALI; NAVARRO, 2009). 

Todos os bons nutrientes, que ingerimos todos os dias são ingredientes responsáveis pela construção 
da saúde. Que precisa ser cultivada e conservada sempre. Dessa forma os programas alimentação de 
práticas esportivas, são fundamentais para recuperação e obtenção de saúde, desde que, seja levados em 
consideração todas essas necessidades de diminuir a quantidade de insulina, produzida pelo pâncreas e, 
para isso precisa diminuir a ingestão de carboidratos  ruins e apostar no consumo de proteínas e de gorduras 
boas. 

O desenvolvimento da consciência corporal precisa ser desenvolvido e bem trabalhada. Toda e 
qualquer mudança sejam ele radical ou não depende do desenvolvimento da consciência em Si. E se tratando 
do desenvolvimento da saúde, isso ganha maior peso e maior importância. Manter atenção plena em todas 
as ações que fazemos, sem deixar de perder o foco da saúde plena é indispensável para se alcançar o 
sucesso (GEREMIA & BRODT, 2014). 

O desenvolvimento da consciência se dá através do autocontrole da mente exercendo o poder do 
discernimento, que é a capacidade de escolha em cada momento ou ação. Com esse desenvolvimento 
consciente os efeitos serão sempre benéficos, quando se almeja a consolidação de resultados maiores, 
evitando assim os danos da nossa saúde (EDGE, et al. 2005). 

Manter-se um mente consciente e equilibrada é uma arma potente no presente momento em que 
vivemos, principalmente, quando se trata do combate ao estresse, um dos grandes vilões do século XXI, 
tendo como um aliado as práticas esportivas. Uma excelente estratégias para se alcançar o equilíbrio da 
mente humana, é a técnica milenar da Meditação, uma  maneira de controlar a mente, podendo ser 
a  meditação clássica  ficar sentado (numa cadeira ou na posição de lótus (imagem) e concentrar toda a 
atenção na respiração, afastando gentilmente todos os pensamentos da mente (WARREN. et al, 2009). 

Medite todos os dias e pratique atividades físicas todos os dias, que os resultados serão excelentes 
na busca da saúde plena. Quanto mais utilizarmos estes recursos que estão tão fáceis e disponíveis a todos, 
maiores serão e melhores serão todos os resultados não só na saúde como na vida em todas as suas 
dimensões. Todas as grandes conquistas e progressos da humanidade sempre, se deu a partir de esforços 
contínuos e frequentes, não importa qual seja o seu objetivo ou meta (RACIL, et al.2013). 

Na visão de Gentil, (2014) os instrumentos ou ferramentas para desenvolver a saúde são esses que 
aqui foram apresentados de forma bem simples e acessível. Para conquistar a saúde precisamos manter esse 
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foco em nossa mente e fazer uso do máximo de recursos possíveis, tais como uma boa alimentação práticas 
esportivas e a meditação. Conquistar uma saúde é um caminho sem fim, e é um processo constante e diário. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os protocolos de HIIT para os idosos é possível, desde que sejam obedecidos com planejamento, 

consciência corporal e acompanhamento de um profissional. O HIIT   com o peso corporal é uma excelente 
estratégia para os diferentes casos, que exigem cuidados e orientações especificas. O estímulo e o tempo 
usados para essa pratica é sempre bem-vinda, pois cada ciclo da vida exige variações sessões de 
treinamento, que visem alcançar uma saúde longeva e duradoura. 

Obviamente que as diferentes adaptações nos parâmetros de HIIT para os idosos é uma excelente 
novidade, para que não aconteça prejuízos as articulações e ao corpo como um todo. Importante ressaltar 
que treinamento físico nessa modalidade tem objetivos diferenciados para aqueles que estão em outra faixa 
etária. Além disso, tem que ser estabelecer uma duração diferenciada para que sejam o   suficiente para 
promover a saúde e não a exaustão, tais adaptações são importantíssimas. 

Conforme relatado nos estudos desta revisão os mecanismos adaptativos do HIIT é possível e se 
assume um processo de maior saúde, energia e disposição. Por outro lado a carga de responsabilidade nesse 
tipo de treinamento exige conhecimento e experiência, para que não aconteça erros. O treinamento é 
composta ainda de muitos medos, tabus e preconceitos, quando se trata de idosos. No entanto os estímulos 
que compõem esse tipo de treinamento foi considera-o positivos em todos os grupos que participaram de 
estudos e pesquisas experimentais em todo o mundo. 

No exercício físico é necessário respeitar as respostas fisiológicas do corpo, pois o corpo possui seus 
mecanismos de respostas, sendo fornecidas a todo o instante. No treinamento HIIT, os principais cuidados 
precisam ser com a frequência cardíaca durante o exercício, para evitar riscos a saúde humana. 

Limitações, desafios e dificuldades sempre existiram, e tais devem ser consideradas, sendo elas a 
ponte para trilhar o caminho da insistência e da saúde longeva. Além disso, há ainda muito para ser estudo e 
d pesquisado sobre o HIIT, mas já se sabe que os impactos são sempre positivos, desde que seja realizado 
da maneira correta. A aplicação prática do HIIT tem sido um diferencial para a vida e para a rotina de muitos 
desses idosos, que na grande maioria das vezes se encontravam desestimulados e se sentido inválidos. 

Por fim, em resposta ao objetivo proposto, foi possível refletir sobre a temática construindo uma visão 
esclarecedora sobre a manutenção da saúde de maneira geral, mesmo em um ciclo da vida, que para muitos 
já o fim da vida, mas não verdade é o recomeço de um ciclo de oportunidade e autoestima.  

Sugerem-se outros estudos dentro da temática em questão, para que sejam aprofundados pontos tão 
importantes como prática esportiva e alimentação, dentre tantos outros, que fazem parte desse 
segmento.  Com isso, conclui-se também que praticar exercícios físicos está diretamente ligado a uma boa 
qualidade de vida. Destaca-se, ainda, a tamanha importância de se está integrado em uma vida saudável.com 
tais parâmetros que aqui foram apresentados. 
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RESUMO  

 
O termo raça tem sua origem datada no século XVII. Com o passar do tempo, mais especificamente a partir do século 
XIX, passou a ser utilizado no sentido de justificar as diferenças fenotípicas entre seres humanos e marcar relações de 
dominação político-cultural de um grupo sobre outro. No entanto, etnia, diz respeito a um grupo que possui algum grau 
de coerência, solidariedade, origens e interesses comuns. Para falar de racismo, antes é necessário diferenciar 
preconceito e discriminação. O preconceito é condicionado pela atitude emocional, baseado na crença, opinião ou 
generalização. A discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente 
identificados. Racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas e culturais dentro de 
uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. O filme “Dois Estranho” coopera 
para o entendimento de como denunciar o racismo que está entranhado nas estruturas da sociedade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: racismo estrutural, preconceito, discriminação e dois estranhos. 

  
INTRODUÇÃO  

 

Uma grande parte dos afrodescendentes possui dificuldades ou até mesmo bloqueio em afirmar sua 
origem étnica racial, muito dessa falha construtiva é a carência de referências positivas na narrativa 
historiográfica, à discriminação e ao preconceito. O racismo estrutural no Brasil foi construindo a partir da 
invasão portuguesa e persiste até os dias atuais. Assim , quando pensamos no combate das diversas formas 
de racismo, pensamos o campo educacional como colaborador na desconstrução da relação raça e poder, 
que persiste desde o tempo do Brasil Colônia. 

O racismo, de acordo com Almeida (2018) é sempre estrutural, ou seja, ele é um elemento que integra 
a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o que se procura demonstrar é o racismo como 
manifestação normal da sociedade, e não um fenômeno patológico que expressa algum tipo de anormalidade. 
O racismo fornece o sentido e a lógica para as formas de desigualdade e violência que estruturam a vida 
social contemporânea. 

De certo que essa discussão pouco existia até a implantação da Lei Federal nº 10.639/03 modificada 
para a Lei Federal nº 11.645/08, que obriga a inclusão no conteúdo programático dos diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir de dois grupos étnico-
raciais, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando 
as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

No entanto muito ainda falta para a real implantação da lei. Entre as inúmeras justificativas, 
encontramos a falta de subsídios que colaborem didaticamente para que os professores abordem assuntos 
tão importantes quanto aos descritos nas leis acima citadas, e bem mais polêmicas, ou seja, o racismo e suas 
práticas, raça e seus fenótipos, preconceito e discriminação, entre outros, para que dessa forma possam 
elaborar materiais de apoio pedagógicos para a abordagem em sala de aula, justificamos a elaboração deste 
artigo, para refletirmos sobre a temática em discussão analisaremos o curta-metragem “Dois Estranhos”, sua 
simbologia e mensagem, de mesma forma, apresenta-lo como um material de apoio para a abordagem das 
práticas de racismo estrutural no ambiente educacional, sendo o objetivo principal a realização de uma 
reflexão sobre o roteiro do curta-metragem, e suas mensagens ocultas que nos incentiva a entender a 
estruturação do racismo, de forma especifica, ainda abordaremos as conceituações de raça, etnia, 
preconceito, discriminação, o racismo e suas concepções, entre outros conceitos pertinentes neste estudo. 

O racismo estrutural na escola, muitas vezes se torna de difícil percepção, porque, sendo estrutural, 
o racismo muitas vezes se manifesta nas sutilezas, onde muitas vezes nem o oprimido, nem o opressor se 
atentam a tais atos, entendendo-o, mas que desqualifica o negro e reforçam o inconsciente da sociedade 
racista. A construção de uma sociedade justa e igualitária começa pelo debate, discussão, conscientização, 
cultura e educação, forjadas nas instituições de ensino e propagadas por toda a sociedade. 
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METODOLOGIA  
  

O presente trabalho tem como propósito a elaboração de uma pesquisa descritiva, documental e 
qualitativa, tendo como base investigativa obras literárias, física e/ou virtual, de mesma forma sites, blogs, 
revistas especializadas que abordem o assunto de coerente, conciso e embasado, de modo a definir e 
conceituar os temas propostos nos objetivos específicos da pesquisa, para o atendimento do objetivo principal 
será elaborado uma analise reflexiva sobre o curta-metragem, indicado ao Oscar 2021, “Dois Estranhos” de 
2020. 

O estudo de caso, pautado no roteiro do filme, terá como foco apresentar subsídios para cooperação 
na construção de planos de ensino, que facilitem a abordagem de temas polêmicos como racismo e suas 
diversas formas nas estruturas da sociedade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Antes de discutir quaisquer questões acerca do o ciclo do racismo estrutural: Reflexões sobre o filme 
“Dois Estranhos”, se faz necessária à compreensão da construção histórica de raça e etnia, de preconceito, 
discriminação e racismo e suas concepções e sobre racismo estrutural, a fim de entender suas influências no 
imaginário social e na própria educação escolar, além de entender os símbolos e as mensagens implícitas no 
roteiro do filme apresentado como colaborador para a abordagem do racismo estrutural nas instituições de 
ensino. 

  
RAÇA E ETNIA NA HISTÓRIA 

 

Apesar do conceito de raça estar muitas vezes associado ao de etnia, os termos não é sinônimo. Santos et 
al (2010). Enquanto raça engloba características fenotípicas, como a cor da pele, a etnia também compreende 
fatores culturais, como a nacionalidade, afiliação tribal, religião, língua e as tradições de um determinado 
grupo. 

 

Raça 
 

Segundo Martins (1985), o termo raça tem sua origem datada do século XVII. A partir do século XIX, 
passou a ser utilizado no sentido de justificar as diferenças fenotípicas entre seres humanos e marcar relações 
de dominação político-cultural de um grupo sobre outro.  O termo raça tem uma variedade de definições 
geralmente utilizadas para descrever um grupo de pessoas que compartilham certas características 
morfológicas.  

A maioria dos autores tem conhecimento de que raça é um termo não científico que somente pode 
ter significado biológico quando o ser se apresenta homogêneo, estritamente puro, explica Santos et al 
(2010),  como em algumas espécies de animais domésticos. Essas condições, no entanto, nunca são 
encontradas em seres humanos. O genoma humano é composto de 25 mil genes. As diferenças mais 
aparentes (cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz) são determinadas por um grupo insignificante 
de genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 0,005% do 
genoma humano.  

Segundo Santos et al (2010), existe um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos 
de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. De acordo com Almeida (2018), o que se 
pode dizer com mais segurança é que seu significado sempre esteve de alguma forma ligada ao ato de 
estabelecer classificações, entre plantas, animais e por último entre os seres humanos. 

Raça não é um termo fixo, estático, o sentido da palavra está relacionado às diversas circunstâncias 
históricas que ocorreram no decorrer da história da humanidade, o termo raça sempre vem carregado de 
contingências, conflito, decisão e poder. No século XVIII, conforme Almeida (2018), o projeto iluminista de 
transformação social deu impulso renovado à construção de um saber filosófico que tem “o homem como seu 
principal objeto”. O homem do iluminismo não é apenas o sujeito consciente do século XVII celebrizado pela 
afirmação cartesiana, “penso, logo existo”, é também aquilo que se pode conhecer; “é sujeito, mas também 
objeto de conhecimento”. A novidade do iluminismo é o conhecimento que se funda na observação do homem 
em suas múltiplas facetas e diferenças, enquanto ser vivo (biologia), que trabalha (economia), pensa 
(psicologia) e fala (linguística). 

No século XIX, ainda de acordo com Almeida (2018), surge o espírito positivista que transformou as 
indagações sobre as diferenças humanas  em indagações científicas, o homem passou de objeto filosófico, a 
objeto científico. A biologia e a física serviram como modelos explicativos da diversidade humana: nasce a 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

ideia de que características biológicas e as  condições climáticas explicam as diferenças morais, psicológicas 
e intelectuais entre as diferentes raças.  

Por sua conformação histórica, a raça opera a partir de dois registros básicos que se cruzam e se 
complementam: 

• Como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída por algum traço físico, 
como a cor de pele. 

• Como característica etnicorracial, em que a identidade será associada à origem geográfica, à 
religião, à língua ou outros costumes. 

Assim sendo, conforme Almeida (2018), raça é um conceito cujo significado só pode ser recolhido 
em perspectiva relacional. Ou seja, raça não é um delírio ou uma criação da cabeça de pessoas mal 
intencionadas. É uma relação social, o que significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos ocorridos 
no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e antagonismos. 

Segundo Brasil (2004), o conceito de raça existe, mas somente no no campo social o que se 
confirma pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que definem a raça como “a construção social forjada nas 
tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com 
o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado”.  

Raça referindo-se a seres humanos, conforme Santos et al (2010), é um termo que foi utilizado 
historicamente para identificar categorias humanas socialmente definidas. As diferenças mais comuns 
referem-se à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade e genética. Portanto, a 
cor da pele, amplamente utilizada como característica racial, constitui apenas uma das características que 
compõem uma raça. Entretanto, um conceito crescente advoga que a cor da pele não determina a 
ancestralidade, principalmente nas populações brasileiras, altamente miscigenadas. 

Assim, o termo “raça” diz respeito aos atributos dispensados a certo grupo e “grupo étnico” e se 
refere a uma resposta original de um povo quando, em alguma situação, se sente marginalizado pela 
sociedade. As raças são construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder 
ao longo do processo histórico. Portanto, raça não é um dado da natureza, mas sim uma visão a partir do 
contexto cultural. 

 

Etnia 
 

Historicamente, segundo Santos et al (2010), a palavra etnia significa "gentio", proveniente do 
adjetivo grego “ethnikos”. O adjetivo se deriva do substantivo ethnos, que significa gente, povo ou nação 
estrangeira. Outro conceito de etnia é bastante utilizado nos estudos sobre as relações raciais. Cashmore 
(2000) apud Almeida (2018), explica que o conceito de etnia, diz respeito a um grupo que possui algum grau 
de coerência, solidariedade, origens e interesses comuns.  

Um grupo étnico é mais do que um ajuntamento de pessoas, às pessoas deve ser agregado ao seu 
pertencimento histórico e cultural. Sendo assim, Silva Junior e Silva (2010), explica que grupos considerados 
étnicos como os indígenas, os ciganos, a comunidade islâmica, entre outras, se diferenciam na sociedade, 
por sua língua, costumes alimentares, comportamentos sociais, etc. 

No Brasil, de acordo com Santos et al (2010), os povos indígenas constituem uma identidade racial. 
Entretanto, em razão das diferentes características socioculturais, os grupos são definidos por etnia. Como 
exemplos, no estado do Amazonas, aonde vivem mais de 80.000 índios, existem 65 etnias indígenas5. Apesar 
do conceito de raça estar muitas vezes associado ao de etnia, os termos não é sinônimo. Enquanto raça 
engloba características fenotípicas, como a cor da pele, a etnia também compreende fatores culturais, como 
a nacionalidade, afiliação tribal, religião, língua e as tradições de um determinado grupo. 

O uso do termo etnia ganhou força para se referir aos ditos povos diferentes: judeus, índios, negros, 
entre outros. A intenção era enfatizar que os grupos humanos não eram marcados por características 
biológicas herdadas dos seus pais, mães e ancestrais, mas sim, por processos históricos e culturais. O 
conceito de etnia não pode ser utilizado com sinônimo de raça, explica Trabalho (2020), principalmente, 
considerando ao passado do conceito raça associado principalmente a biologia. Etnia vincula-se a dimensão 
cultural e política.  

Nesse sentido, considerando a realidade brasileira, etnia e grupo étnico remetem-nos a construções 
sócio/históricas que surgem e são estimuladas pelas relações de exclusão e inclusão, que têm como base o 
racismo e como resultado as discriminações, sejam elas no mercado de trabalho, em salários diferenciados, 
na exclusão da política, ou em outros. 

Um vocábulo que passou a ser utilizado no Brasil e merece destaque é a expressão etnicorracial. 
Segundo Almeida (2018), seu sentido determina que as tensas relações raciais estabelecidas no país, vão 
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para além das diferenças na cor da pele e traços fisionômicos, mas correspondem também à raiz cultural 
baseada na ancestralidade afro-brasileira que difere em visão de mundo, valores e princípios da origem 
europeia. 

Segundo Silva Júnior e Silva (2010), a consciência de pertencer a um grupo étnico assume uma 
característica que é passada de geração para geração. Diferentes línguas, crenças religiosas e instituições 
políticas tornaram-se parte de uma bagagem étnica, e as crianças são crianças para aceitar e transmitir a 
herança. 

Conclui-se, então, que: 
1. Etnia é o termo utilizado para abarcar vários tipos de respostas de diferentes grupos; 
2. O grupo étnico baseia-se nas apreensões subjetivas comuns, seja das origens, dos interesses, 

seja do futuro (ou, ainda, uma combinação destes); 
3. A privação material é a condição mais propícia para o crescimento da etnia; 
4. O grupo étnico não tem de ser uma “raça”, ou sentido de ser considerado pelos outros como 

algo inferior - apesar de haver uma forte superposição desses dois conceitos e muitos grupos 
que se organizam etnicamente são frequentemente designados por outros como “raça”; 

5. A etnia pode ser usada para vários propósitos diferentes - algumas vezes como manifesto 
instrumento político, outras como simples estratégia de defesa diante da adversidade; 

6. A etnia pode vir a ser uma linha divisória cada vez mais importante na sociedade, embora nunca 
esteja inteiramente desconectada dos fatores de classes. 

 
PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO. 

 

Para falar de racismo, antes é necessário diferenciar as outras categorias de racismo que também 
aparecem associadas à ideia de raça:  

• Preconceito. 

• Discriminação.  
Podemos dizer que racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 

fundamento, explica Almeida (2018) e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes 
que culminaram em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial as quais 
pertençam. 

Embora haja relação entre os conceitos, Almeida (2018), relata que o racismo difere do preconceito 
racial e da discriminação racial. O preconceito é condicionado pela atitude emocional, baseado na crença, 
opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupo e a discriminação 
pode definir como o ato de segregar ou de não aceitar uma pessoa ou um grupo de pessoas por conta da cor 
da pele, do sexo, da idade, credo religioso, trabalho, convicção politica, etc. 

 

Preconceito racial 
 

De acordo com Almeida (2018) é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que 
pertencem a um determinado grupo racial, e que podem ou não resultar em práticas discriminatórias. 
Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais “naturalmente” preparados para as 
ciências exatas são exemplos de preconceitos. Trabalho (2020), explica que é o conceito ou opinião formado 
antecipadamente, sem levar em conta fatos que os contestem. Trata-se de atribuir-se de forma pré-concebida 
sobre uma pessoa, situação, crenças, sentimentos ou fato, sem fundamento lógico e que, muitas vezes, 
traduzem intolerância e agregam raiva e hostilidade na sua manifestação.  

Pode ser entendido como um conceito preestabelecido ou antecipado sobre indivíduos, grupos 
religiosos, grupos étnicos, comportamentos sexuais, dentre outros. Esse conceito pode ser favorável ou 
desfavorável a indivíduos e grupos. Todavia, percebe-se, historicamente, que inerentes ao termo preconceito 
estão ideias e opiniões inexatas, negativas e sem fundamento, sobre indivíduos e grupos alvos do 
preconceito. 

O preconceito tem uma dinâmica capaz de criar uma rede de relações entre as pessoas que, de 
maneira gradativa, ganha corpo e transforma-se em percepções de mundo. Segundo Sant’ana (2015), o maior 
problema é que essa dinâmica gera atitudes diante das variadas situações e pessoas, produzindo 
deformidades nas relações sociais, como: a homofobia, o racismo, a discriminação, o sexismo, misoginia, 
machismo, dentre outros. 

 

Discriminação Racial 
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De acordo com Almeida (2018), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial, de 1969 considera discriminação racial, no seu artigo primeiro, como sendo, “(...) 
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional 
ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo 
plano (em igualdade de condição) de direitos humanos no domínio político, social, cultural ou em qualquer 
outro domínio da vida pública”. 

A discriminação racial é a  atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente 
identificados, explica Almeida (2018). Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou 
seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens 
por conta da raça. Assim, a discriminação pode ser direta e indireta:  

A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela condição racial, 
podendo ser classificada como explicita, ou até mesmo como crime de ódio. Exemplo: o que ocorre nos países 
que proíbem a entrada de negros, judeus, mulçumanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas 
que se recusem a atender clientes de determinada raça. 

A discriminação indireta é um processo em que a situação especifica de grupos minoritários é 
ignorada - discriminação de fato - ou sobre a qual são impostas regras de “neutralidade racial” é a 
discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. Na forma indireta, pode ser classificada 
como discriminação discreta. Exemplo, a negação de afeto a uma criança negra. 

 

Discriminação etnicorracial  
 

Conforme Trabalho (2020), é a manifestação comportamental declarada do preconceito etnicorracial 
e da doutrina racista. A definição de discriminação etnicorracial assemelha-se, em última análise, à definição 
de racismo, é o resultado da transformação de preconceito racial e/ou etnocentrismo, através do exercício de 
poder contra um grupo racial definido como inferior, por indivíduos e instituições, com o apoio intencional ou 
não, de toda a cultura. 

Segundo Pinto (2003) apud Trabalho (2020), talvez a única distinção entre ambos os conceitos reside 
no fato de a discriminação etnicorracial ser precedida por ações racionalizadas e intencionais, ao passo que 
o racismo pode fazer parte dos valores ideológicos partilhados em sociedade, sem ser claramente explicitado. 
Assim, os indivíduos, ainda que não tenham intenções racistas, podem manter práticas racistas através das 
instituições que fazem uso dessa ideologia por meio da cultura.  

Por exemplo: o sistema educacional, por meio dos livros didáticos, propaga a inferioridade étnica e 
de gênero; e os professores dele participam, mesmo não sendo necessariamente racistas e sexistas. 

 

Racismo 
 

 O racismo é uma construção ideológica que afirma ser uma raça superior à outra. São vários os 
racismos. As primeiras manifestações racistas aconteceram no século XVI, dos colonizadores europeus 
contra as populações nativas das Américas e contra os negros africanos. De acordo com Almeida (2018), foi 
no século XIX, a partir da expansão do capitalismo industrial, que o racismo se transformou numa política 
justificada ideologicamente e praticada pelos Estados Europeus. Segundo o ativista negro norte-americano 
Malcolm X, “Não existe capitalismo sem racismo”. 

Infelizmente o racismo é algo maior do que discriminação ou preconceito. Diz respeito a formas nem 
sempre conscientes e também coletivas de desfavorecer negros e indígenas e privilegiar os brancos. O 
racismo, que se materializa com a discriminação racial, conforme Almeida (2018) é definido pelo seu caráter 
sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas 
de um processo em que condições de subalternidade e de privilégio que distribuem entre grupos raciais se 
reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas.  

O racismo pode levar à segregação racial, ou seja, a divisão espacial de raças em bairros - guetos, 
periferias, etc. - e/ou à definição de estabelecimentos comerciais e serviços públicos - como escolas e 
hospitais, como de frequência exclusiva de determinados membros raciais, como os movimentos 
segregacionistas dos EUA e África do Sul, além do atual sistema carcerário e as ocupações espaciais negras 
que se iniciaram logo após a abolição, os denominados bairros negros. 

No Brasil, de acordo com Trabalho (2020), a prática do racismo é crime definido na Lei n° 7.716/89, 
inafiançável e imprescritível, por imposição da Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso XLII). A lei define 
as hipóteses de racismo de forma taxativa, ou seja, não existe crime de racismo que não esteja previsto na 
Lei. A pena para o ato de racismo varia entre 01 (um) à 03 (três) anos de prisão, mais multa. Ressalta-se, 
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ademais, que a Constituição prescreve que a República Federativa do Brasil deve se reger nas suas relações 
internacionais pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º, inciso VIII). 

Como exemplo de racismo, podemos citar: impedir um indivíduo de entrar em determinado recinto, 
pelo fato de ele ser negro. No caso, a ofensa é direcionada a todos os negros. A ação pode ter sido individual 
(um negro foi impedido de entrar), mas se estende a todos os demais membros daquele grupo, visto que se 
a discriminação ocorre em relação ao grupo étnico e não à pessoa individualmente considerada. 

 

AS CONCEPÇÕES DE RACISMO 
 

São 03 as concepções de racismo, o individualista, o institucional e o estrutural. Segundo Almeida 
(2018), em um debate mais aprofundado, pode-se encontrar inúmeras concepções, no entanto didaticamente 
resume-se a três, classificadas a partir dos seguintes critérios: 

1. Relação estabelecida entre racismo e subjetividade; 
2. Relação estabelecida entre racismo e Estado; 
3. Relação estabelecida entre racismo e economia. 

 
Concepção Individualista 

 

Segundo Forte (2021), quando o sujeito não entende a complexidade da questão e, por isso, nem 
sempre percebe seus próprios atos discriminatórios. De fato, somos todos humanos. No entanto, isso não foi 
levado em consideração e continua não sendo na prática. Ainda, existe um abismo latente entre os brancos 
e os negros, indígenas e outras raças. 

O racismo é concebido como uma espécie de “patologia”. Segundo Almeida (2018), seria um 
fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados ou ainda, a uma 
“irracionalidade”, a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções cíveis - indenizações, 
por exemplo, ou penais. 

O racismo é uma imoralidade e também um crime, que exige que aqueles que o praticam sejam 
devidamente responsabilizados, disso estamos convictos. Porém, não podemos deixar de apontar o fato de 
que a concepção individualista, por ser frágil e limitada, tem sido à base de análises sobre seus efeitos 
concretos. A concepção individualista flutua sobre inúmeras fraseologias moralistas inconsequentes: 

• Não existe diferença entre raças, afinal somos todos humanos; 

• Como se pode ser racista em pleno século XXI; 

• Não sou preconceituoso, pois até tenho amigos negros. 
De acordo com Almeida (2018), a concepção individualista demonstra a obsessão em justificar a 

legalidade. Quando se limita o olhar sobre o racismo a aspectos meramente comportamentais, deixa-se de 
considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da 
legalidade e com o apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados "homens de bem”. 

 

Concepção Institucional 
 

A concepção institucional significou um importante avanço teórico para os estudos das relações 
raciais. De acordo com Forte (2021), o fato de que as instituições praticam direta ou indiretamente a 
discriminação entre as raças, é concedido como racismo institucional, à prova disso é o número de prisões 
em massa de negros pela polícia brasileira. De acordo com o Infopen (Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias), em 2019, o documento aponta que  66,69% de toda a população carcerária do Brasil são 
afrodescendentes. 

No campo da politica, o racismo institucional fica mais evidente, de acordo com Sampaio (2021), os 
pretos e pardos ficam muito atrás dos brancos, com apenas 24,4% dos deputados federais eleitos em 2018 
tendo se declarado negros. Entre os deputados estaduais, o número sobe para 28,9% e, entre os vereadores 
eleitos em 2016, o índice sobe, com 42,1% tendo se declarado preto ou pardo. Apresentando dados do IBGE, 
Sampaio (2021), ainda explica que a sub-representação começa nas candidaturas, com a autodeclararão de 
pessoas pretas e pardas totalizando 41,8% dos candidatos a deputado federal, nas ultimas eleições, 49,6% 
dos que tentaram uma vaga nas assembleias estaduais e 48,7% dos que almejaram ser vereador. Os dados 
de cor ou raça só começaram a ser coletados pela Justiça Eleitoral em 2014, com a pergunta inserida na 
inscrição da candidatura. 

Sob esta perspectiva o racismo não se resume a comportamentos individuais, explica Almeida 
(2018), mas é tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma 
dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça. No interior das 
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regras institucionais que os indivíduos tornam-se sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são 
inseridos em um conjunto de significados previamente estabelecidos pela estrutura social.  

Assim as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do 
cálculo racional, como sentimentos e preferências. De acordo com Almeida (2018) ao afirmar que as 
instituições são a materialização das determinações formais da vida social, podem-se determinar duas 
conclusões: 

• As instituições, enquanto o somatório de normas, padrões e técnicas de controle que 
condicionam o comportamento dos indivíduos, resultam dos conflitos e das lutas pelo 
monopólio do poder social; 

• As instituições, como parte da sociedade, também carregam em si os conflitos existentes na 
sociedade. Em outras palavras, as instituições também são atravessadas internamente por 
lutas entre os indivíduos e grupos que querem assumir o controle da instituição. 

A principal tese que afirma a existência do racismo institucional é que os conflitos raciais também 
são parte das instituições, assim, segundo Almeida (2018) a desigualdade racial é uma característica da 
sociedade e não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 
fundamentalmente porque as instituições são homogeneizadas por determinados grupos raciais que utilizam 
mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. 

No caso do racismo institucional, conforme Almeida (2018), o domínio se dá como estabelecimento 
de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial de 
poder. A cultura, a aparência e as práticas de poder de um determinado grupo tornam-se o horizonte 
civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas - por 
exemplo, o legislativo, o judiciário, o ministério público, reitorias de universidades públicas, etc., e instituições 
privadas - por exemplo, diretoria de empresas - dependem em primeiro lugar, da existência de regras e 
padrões que direta e indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres, e, em segundo lugar, da 
inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizados, assim, o domínio 
do grupo formado por homens brancos. 

O racismo institucional se origina na operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade 
e, portanto, recebe muito menos condenação pública do que o primeiro tipo. De acordo com Almeida (2018), 
conceituar o racismo institucional foi um grande avanço no que se refere aos estudos das relações raciais, 
pois demonstrou que o racismo transcende o âmbito da ação individual e frisou a dimensão do poder como 
elemento constitutivo das relações raciais, mas não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre o 
outro, mas de um grupo sobre o outro, mas de um grupo sobre o outro, algo possível quando há o controle 
direto ou indireto determinados grupos sobre o aparato institucional. 

Racismo Institucional significa que, de algum modo, a imposição de regras e padrões racistas por 
parte da instituição está de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Assim como 
instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente. As instituições são 
apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um 
de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é 
racista. 

 

Concepção Estrutural 
 

Resumidamente o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” 
com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo patologia 
social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Almeida (2018) relata que comportamentos 
individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção.  O 
racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado à tradição. 
Além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre 
mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. 

Segundo Forte (2021), o conjunto das várias formas de racismo, incluindo o individualista (e seus 
desdobramentos, como a discriminação e o preconceito) e o institucional, que estruturam a sociedade e 
naturalizam no imaginário coletivo que o lugar do negro está ligado à servidão ou à criminalidade, denomina-
se racismo estrutural. A viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, 
econômica e jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, 
econômica e jurídica.  

O uso do termo estrutura não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que 
ações e políticas institucionais antirracistas sejam inúteis ou, ainda, que indivíduos que cometem atos 
discriminatórios não devam ser pessoalmente responsabilizados. Conforme Almeida (2018), ainda que os 
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indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais 
nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma 
máquina produtora de desigualdade racial. 

Entender que o racismo é estrutural, e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos 
torna ainda mais responsável pelo combate ao racismo e aos racistas. Consciente de que o racismo é parte 
da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do 
racismo não faça do indivíduo moral e/ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna 
ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas 
com denúncias vazias ou o repúdio moral do racismo: depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da 
adoção de práticas antirracistas. 

 

Concepção Recreativa 
 

De acordo, Trabalho (2020), além das concepções apresentadas acima, deve se considerar a recreativa, 
podendo ser definida como a humorização do preconceito etnicorracial. Exteriorizam-se através de piadas, 
brincadeiras, comentários que refletem valores e ideias da sociedade, tendenciosos a camuflar o racismo e 
reproduzir estereótipos negativos. Via de regra são ofensivos à dignidade e à autoestima, e tem como 
consequência, ainda que inconscientemente, afirmar a condição de “subalternidade”, “inferioridade” e 
marginalização de grupos desprezados, como ocorre quanto ao povo negro, sua cultura, religião, sua 
identidade, seus traços, em relação a uma suposta superioridade racial branca. 

 

RACISMO ESTRUTURAL 
 

Racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais 
dentro de uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. Segundo 
Almeida (2019), não existe racismo que não seja estrutural, complementando a filósofa Djamila Ribeiro explica 
que todo racismo é estrutural porque o racismo não é um ato: “O racismo é um processo em que as condições 
de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados 
racialmente". 

O termo racismo estrutural, de acordo com Forte (2021), reforça o fato de que há sociedades 
estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras, a distinção 
citada comumente favorece os brancos e desfavorecem negros e indígenas.  

A diferença salarial entre brancos e negros, apresentado por Trabalho (2020), onde aponta que os 
trabalhadores brancos recebem até 74% mais que os negros exercendo a mesma função, caracterizam-se 
como praticas do racismo estrutural. Sampaio (2021) apresenta a diferença em moeda corrente brasileira, 
pretos e pardos, tem os rendimentos abaixo do segmento de brancos. O rendimento médio mensal entre 
brancos é de R$ 2.796 e entre pretos e pardos cai para R$ 1.608, uma diferença de 73,9%. 

Ao analisarmos o artigo sétimo da Constituição em comparação a diferença salarial entre brancos 
e negros, a prática racista fica ainda mais explicita, pois o artigo 7º, inciso XXX dispõe sobre a proibição de 
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil. 

 

Surgimento das Estruturas de Racismo 
 

Do século XVI ao século XIX surgiu e foi instituída a escravidão. Após 300 anos de sua 
institucionalização, a escravidão já havia se perpetuado no Brasil, muitos eram os rastros das práticas de 
submissão da raça negra em todas as estruturas de poder, fazendo com que as relações sociais, culturais, 
econômicas e institucionais tivessem grande desigualdade. Segundo Forte (2021), essa estrutura social que 
possibilitou a manutenção do racismo ao longo da história e podem ser contadas a partir das próprias leis do 
país - algumas delas são da época em que os negros eram escravizados, é claro, mas outras vieram depois 
da abolição. 

Exemplificando podemos citar a própria Lei Áurea, de 1888. Além de o Brasil ser o último país das 
Américas a aderir à libertação das pessoas escravizadas, a população negra que vivia aqui se viu livre, porém 
sem opções de emprego ou educação, Forte (2021), explica que isso se deve ao atendimento a uma 
legislação anterior, a Constituição Brasileira de 1824. 

A carta magna, entre diversos artigos, explicitava que a escola era um direito de todos os cidadãos, 
o que não incluía os povos escravizados. Em 1850, outra lei, denominada Lei de Terras, permitiu ao Estado 
a venda de espaços agrários a custos altos.  Sendo assim, entende-se que o problema da não criação de leis 
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que garantissem a inserção do negro na sociedade brasileira, eram anteriores a lei áurea, ou seja, toda 
estruturação social, cultural e legislativa era racista. 

Em tempos posteriores, a legislação ainda autorizou que o governo criasse subsídios do governo 
para a vinda de colonos europeus para viverem e trabalharem no Brasil. O objetivo era "branquear" a 
população brasileira, explica Forte (2021).  

Pode-se dizer que as leis atingiam indiretamente os negros, no entanto os negros tiveram a “má 
sorte” de não serem contemplados, ou esquecidos na construção das mesmas, mas podemos entender 
também que o racismo estrutural acontece dessa maneira, intrinsicamente, sem o racista muitas vezes saber 
que esta praticando atos racistas, pois os mesmos já estão culturalmente inseridos na sociedade. 

A proclamação da República, em 1890, explicitou os racismos há tempos estruturados na 
sociedade. A primeira lei republicana, era a chamada Lei dos Vadios e Capoeiras, que tinha como objetivo, 
higienizar as ruas das cidades, desta maneira, os que não tinham terras para morar ou plantar, os que não 
tinham uma atividade profissional física, os que não frequentavam a instituição regular de ensino, ou até 
mesmo os que eram encontrados na rua ou que praticarem a capoeira, podia ser capturado pela força pública 
e ser preso. No entanto, não fica difícil que todos que tiveram seus direitos negados até então, seriam o perfil 
principal a ser capturado, em atendimento à lei. 

A primeira vez em que a legislação contribuiu, de fato, para a democracia racial no Brasil, ou seja, 
contemplou os negros, mesmo que timidamente, ocorreu apenas em 1989, mais que um século, apos a 
assinatura da abolição, quando a Lei Caó tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. 

Na Lei Caó nº 7.716, de 1989, o racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível com pena de 
reclusão de até cinco anos. Isso significa, por exemplo, que alguém que impede uma pessoa de entrar no 
elevador ou fala mal de uma apresentadora de TV por ela ser negra deve ser punido. 

 

O Racismo Estrutural na atualidade 
 

O racismo estrutural são as práticas perversas, mas cotidiana do brasileiro, embutida em seus 
costumes, por isso a difícil percepção, e por estes motivos a causa da segregação. Muitos têm a convicção 
que não cometem atos racistas, mas com certeza já usaram termos como denegrir, pessoa de cor ou homem 
de cor, criado-mudo, lápis cor-de-pele, meia-tigela, que são termos racistas e estão incluídas na nossa língua 
de forma suavizada. 

Em sociedades como a brasileira, Forte (2021), explica que o racismo determina a forma como 
pensamos. Assim, a cor da pele significa muito mais do que um traço da aparência. Ela é associada a 
capacidades intelectuais, sexuais e físicas. É como se ser negro estivesse associado a qualidades físicas 
apenas (a dança, os esportes, o trabalho pesado), e não intelectuais. 

Isso é racismo estrutural, algo que se constrói, e se vive na sociedade atual, na maioria das vezes 
de forma imperceptível e que se manteve ao longo dos séculos, mesmo que algumas etnias se sintam 
ofendidos com os termos. 

No Brasil, mais da metade da população é afrodescendentes, ou seja, se autodeclaram negro ou 
pardo, logo a maior parcela da população é considerada subalterna, porque por mais de três séculos, viveu 
na subalternidade, uma percepção que se estruturou na sociedade, desta maneira podemos classificar o afro-
brasileiro como uma maioria minorizada, que necessita vencer uma enorme lacuna para a garantia do respeito 
e acesso a itens básicos para a sobrevivência, como segurança, saúde, educação, etc. 

Por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o que já poderemos considerar um erro, 
pois em uma sociedade justa, não necessitaria de leis que garantisse a igualdade, o racismo persiste por 
conta do processo histórico que modela a sociedade até os dias atuais, explica Forte (2021). 

Podemos exemplificar a cultura do racismo estrutural em números: 
• Segundo Sampaio (2021), 36,1% dos brancos conclui o ensino superior enquanto a soma dos 

pretos e pardos não ultrapassam 18,3%, a taxa de ingresso no terceiro grau é de 53,2% entre 
os brancos e de 35,4% entre pretos e pardos. Na faixa de 18 a 24 anos que concluiu o ensino 
médio, mas que não estava estudando por trabalhar ou precisar procurar trabalho, 61,8% eram 
pretos ou pardos. 

• O Mapa da Violência indicou em 2017, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. 
De acordo com Ipea (2020), apenas em 2018, para citar o exemplo mais recente, os negros 
(soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE) representaram 75,7% das vítimas 
de homicídios, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 37,8%. 
Comparativamente, entre os não-negros (soma de brancos, amarelos e indígenas) a taxa foi 
de 13,9%, o que significa que, para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7% negros 
foram mortos. Da mesma forma, as mulheres negras representaram 68% do total das mulheres 
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assassinadas no Brasil, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 5,2%, quase 
o dobro quando comparada à das mulheres não negras. 

É certo afirmar que o debate e o combate muito evoluíram, novas leis e políticas públicas foram 
implantadas, mas o racismo é um elemento que integra a organização econômica e política das sociedades, 
por este motivo o debate, a discussão, o enfrentamento e a denúncia ainda é algo a ser praticado. 

O termo estrutural, de acordo com Forte (2021), não significa dizer que o racismo é uma condição 
incontornável ou que trilha antirracismo seja inútil, no entanto é entendermos que fazemos parte de um 
sistema racista, e o silêncio torna a parte mais vulnerável responsável por sua manutenção. 

 

REFLEXÕES SOBRE O FILME “DOIS ESTRANHOS” 
 

De acordo com Netflix (2021), a ficção científica americana escrita por Travon Free e dirigida por 
Free e Martin Desmond Roe, produzida pela Netflix, “Two Distant Strangers”, de 2020, estreou no Brasil em 
2021 com o titulo “Dois Estranhos” apresentando o personagem negro, Carter James, estrelado pelo ator Joey 
Bada$$, preso em um loop de tempo, faz diversas tentativas de voltar para casa, mas se vê forçado a reviver 
um confronto mortal com o oficial branco, Merk, da New York Police Department, interpretado por Andrew 
Howard.  

Segundo Giacobbo (2021), Carter não é Carter, ele representa os milhares de jovens negros que 
são mortos todos os anos nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Os Floyd’s não famosos. Ao encenar o 
assassinato de Carter diversas vezes e de muitas formas diferentes, Carter representa os que viram 
estatísticas, mas que não viram manchetes de jornais e não aparecem no noticiário da noite. No entanto Merk, 
no filme representa os algozes, sejam eles policiais ou não. 

Os diretores Free e Martin Desmond Roe e o roterista Travon Free, conforme Felix (2021) 
conseguem manter acesa a atenção em “Dois Estranhos” desde a primeira cena. Quando Carter surge 
deitado, mas em close e com a imagem vertical. Essa utilização da imagética expõe aquele homem como se 
ele estivesse em pé, como se pudesse dizer, antecipadamente, que ele cairá, mas há algo muito maior que 
permanecerá vivo. Isso porque Carter não é somente um homem, mas é, também, a representação de uma 
causa. 

O filme caracteriza-se, como uma forma artística, de denunciar o racismo que está entranhada nas 
estruturas da sociedade na qual estamos inseridos, onde na maioria das vezes se transformam na eliminação 
de vidas negras. Vivemos em uma coletividade onde o oprimido e o opressor tem cor. O policial branco, 
quando justifica, os motivos do porque se transformar em agente da lei, alega ser por conta de estar cansado 
de ver os valentões se safar, que na concepção dele são os negros, e mesmo que intrinsecamente, ele nos 
indica qual a missão dele, enquanto homem branco e representante da “lei”, na sua visão, os valentões de 
pele preta, deve ser combatido, pois constantemente se apresentam em “atitude suspeita”. 

Independente de ser pesadelo ou realidade, a mensagem do filme, apresenta o entendimento, que 
independente da época não se pode evitar o destino, já que vivemos em uma sociedade onde o racismo esta 
estruturado, pois a pele dele é da cor do elemento a ser considerado suspeito, em atitude suspeita que esteja 
sempre em um lugar suspeito: 

• Ele morre quando tenta passar correndo sem falar com ninguém; 

• Morre quando tenta ser amistoso com o policial; 

• Morre quando apela à empatia e à consciência histórica do algoz; 

• E morre quando percebe que estará seguro se permanecer naquele apartamento.  
A “atitude suspeita”, nada mais é do que o medo de morrer, quando somos abordados por um 

policial, “o corpo fala”, pois para as pessoas da raça negra, o futuro sempre repete o passado. Desta forma, 
o homem negro acorda no apartamento de uma mulher que conheceu na noite anterior e corre para casa. 
Está preocupado com o seu cachorro. Na porta do prédio, ele acende um cigarro e esbarra em um rapaz em 
direção ao trabalho, derrubando café em sua camiseta. O bate-boca chama a atenção de um policial, que vê 
no homem negro com um bolo de dinheiro uma atitude suspeita. Ele se nega a abrir a mochila para o guarda. 
A confusão tem início. Como George Floyd, Carter morre sem que o alerta de que não pode respirar seja 
ouvido. 

O filme tem tanta simbologia em tão pouco tempo que se faz maior. Mostra que não importa o que 
o negro faça, ele é alvo. Enredado em um sistema onde está todo dia na mira, de um ciclo sem fim. Ao assistir 
o filme, os corpos negros chegam a uma triste constatação, nada vai mudar, ou ainda demorará muito, pois 
temos um alvo estampado nas costas, os “irmãos de cor” estão morrendo e isso também abala o psicológico, 
de uma raça que tem o banzo no DNA, por isso, o jovem ilustrador tem os pesadelos, ou seja, um ciclo de 
pavor a elementos fardados, mesmo que se repita constantemente, no caso do filme, 99 vezes, o final é 
sempre o mesmo, o genocídio da população negra.  



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

Para tentar quebrar o estigma que foi relacionado à raça negra, o negro muda o cabelo, o jeito de 
andar, o jeito de falar, o jeito de vestir-se, enfim constrói uma “nova identidade”, em um momento de 
insanidade pela busca da sobrevivência tenta torna-se branco, muitas vezes até oprimindo um par, mas a sua 
cor sempre o denunciará, ele sempre será negro da pele preta, e em algum momento alguém lembrará, qual 
o seu “real” papel na sociedade racista. Por este motivo, no ciclo temporal, ele sempre é assassinado de 
formas diferentes. 

“Te vejo amanhã”, diz o policial a certa altura, de forma sarcástica e ameaçadora como forma de 
debochar do aprisionamento àquele ciclo. Carter só queria ver seu cachorro, como acontecem na maioria dos 
casos reais. Vivenciar tudo aquilo novamente, e de formas diversas, só mostra que o racismo do qual Carter 
é vítima é um mal enraizado na nossa sociedade, onde as vitimas só queriam voltar para casa, vivos e tiveram 
os destinos interrompidos por motivo de estarem em "atitude suspeita". 

As atitudes do policial Merk são reflexos de séculos de pré-conceitos e de preconceitos. Em 30 
minutos, o filme apresenta uma mensagem muito forte, de crítica social contra o racismo e contra a truculência 
da abordagem policial quando se depara com um jovem negro.  Para os negros, “Dois Estranhos”, é um filme 
difícil de assistir, mas ótimo para refletir extra filme e para entender na prática o verdadeiro significado de 
racismo estrutural se utilizando de uma realidade nua e crua, que podem ser dolorosas. Nesse sentido, não 
há o uso da ficção para comentar o real, mas o uso do real para construir uma ficção que reflete a realidade, 
explica Felix (2021). 

Finalizando, o filme, se torna corajoso, ao expor toda a carga de um continente. O peso, quando da 
última morte de Carter, é histórico, de mais de quatro séculos desde a chegada dos primeiros navios de 
escravos nas Américas. O sangue de Carter é o sangue de todos os negros mortos, segundo Felix (2021) é 
o sangue da revolta; é o sangue como um grito; é o sangue que sai de um homem e representa uma causa 
e, no asfalto, forma a África. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
No ambiente escolar, não é difícil testemunharmos práticas desumanas de racismo que minam a 

autoestima, uma criança negra quando é chamada pelo colega de, “pretinha”, ou ouve que “o cabelo dela é 
feio, é ruim” e os adultos responsáveis pelo processo educativo não fazem nada, ou seja, silenciam-se, por 
motivo, de também estarem historicamente e culturalmente influenciados pelo racismo estrutural. Ainda que 
elas tenham se sentidas incomodadas não se posicionam por entenderem certa normalidade naquilo ou por 
não se sentirem seguras em abordar um assunto tão polemico, sendo assim preferem compactuar com o 
racismo estrutural. 

Não discutir ou abordar o assunto em sala de aula, é um indicativo também de racismo estrutural. 
Neste contexto, o racismo se tornou parte e se reproduz na base da estrutura social do país, desta forma, a 
pesquisa incentiva o debate, a partir do filme “Dois Estranhos” para que todos reflitam sobre o enraizamento 
e a perpetuação de uma cultura racista, e de como podemos combatê-lo.  

O espaço educacional, apesar de constituir-se em um excelente canal da transformação dos 
simbolismos relacionados à subalternização dos negros no país, sente escassez no acesso a ferramentas de 
apoio pedagógico para discutir sobre temas voltados ao racismo e preconceito A promulgação das leis 
10.639/03 e 11.645/08 constituem passos importantes de conquista política dos movimentos negros e 
indígenas, mas a letra da lei sozinha não é suficiente para a garantia de direitos é preciso o engajamento da 
base, ou seja, dos envolvidos na educação básica para que os atores mudem seu modo de agir e pensar. 

O filme “Dois Estranhos” chama a atenção pela maneira como se trata de um tema extremamente 
importante. É um exemplo perfeito de como os recursos fílmicos podem e devem ser usados para engrandecer 
o ensino. Se os dias de Carter se repetem é porque, na realidade, os dias são todos iguais para milhares de 
jovens negros. Todo dia alguém é assassinado tentando voltar para o seu cachorro, caminhando pelo 
quarteirão do bairro ou tomando um sorvete. Desta forma constatamos que Carter é o retrato de todo jovem 
negro preso numa teia de racismo estrutural. 

Todos os subsídios que o docente necessita para a abordagem da estruturação do racismo na 
sociedade, desde a percepção, o entendimento e as práticas condenatórias, são apresentados no filme. Faz-
se necessário entender a urgência de mudanças nas estruturas educacionais brasileiras, principalmente 
quanto à implantação da lei nº 11.645/08, e o uso de ferramentas que facilitem a prática são o que a pesquisa 
se propõe a apresentar para a facilitação dos docentes na abordagem do racismo estrutural. 

. 
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RESUMO 
 

Hodiernamente, a violência é um fenômeno que se observa com muita frequência em todos os domínios da vida social. 
Por também está presente na escola, professores e alunos vivenciam em seu cotidiano diferentes formas de violência, 
que vai da agressão a um indivíduo até o ato de vandalismo contra a instituição escolar, resultando por vezes, em 
consequências radicais na vida de inúmeras pessoas envolvidas. Sua recorrência preocupa e seu enfrentamento é 
considerado um enorme desafio. Diante disso, buscou-se realizar um estudo objetivando investigar a existência da 
violência, suas causas e formas de manifestações em que se apresentam, no intuito de propor alternativas que possam 
minimizar e até mesmo prevenir a violência no ambiente escolar. Para tanto, é preciso trabalhar uma nova prática 
pedagógica, em que a escola passe a ser, de fato, um local tranquilo, de formação da cidadania, entendida como a 
concretização dos direitos sociais a todos os cidadãos. 

 

Palavras-chave: Educação; Violência; Combate. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, vários problemas surgem no campo da educação, dentre eles, a violência no ambiente 

escolar. Sabemos que sempre existiram conflitos e divergências nas relações interpessoais e algumas delas 
tomam proporções e formatos que são nominadas como de violência. Portanto, conclui-se que ela é inerente 
à interação humana. 

A violência na escola, é de fato, percebida por toda a sociedade como um problema de extrema 
gravidade, a frequência de extremos atos de violência é assustadora. O dia a dia escolar não só congrega as 
intimidações de seu exterior, como produz ele mesmo conflitos, preconceitos e agressões no universo das 
relações pessoais.  

Para ANDRADE (2002, p.27), “A violência, fenômeno antigo, tradicionalmente visível em algumas 
instituições, com as mudanças históricas, culturais e científicas ganha visibilidade em lugares inesperados: 
fala-se hoje apropriadamente também em violência (s) na escola, cada vez mais no plural que no singular. 
Essa expressão denominada tanto o próprio fenômeno quanto o construto teórico desenvolvido para estudar 
tal fenômeno”. 

O aumento da violência na sociedade está cada vez maior e, isso nos mostra que pode estar 
relacionada a vários motivos. No âmbito escolar, são cada vez mais frequentes atos de agressividade 
envolvendo não somente professores e alunos, mas todo os participantes do processo educativo. Isso não 
deveria acontecer, já que a escola é um lugar de socialização, aquisição e construção de conhecimento, da 
comunicação dialógica entre os sujeitos ali inseridos e, portanto, antítese da violência. 

Entretanto, há de se ressaltar que alguns fatores e ações podem, de fato, melhorar a convivência 
escolar. Para isso, torna-se necessário criar bases de uma escola que tenha consciência da violência como 
algo construído socialmente e, portanto, passível de prevenção, uma escola que tenha diálogo como recurso 
privilegiado na resolução de conflitos, que tenha prioridade na qualidade do ensino, foque nas relações entre 
família e escola e que possa contribuir para a formação de cidadãos capazes de se tornarem agentes de 
mudança. 

Como objetivo geral, a presente pesquisa teve por norte compreender a violência escolar a partir 
dos seus conceitos e refletir sobre as causas e fatores responsáveis pela manifestação dos diversos tipos de 
violências enfrentadas pelos professores e alunos no ambiente escolar. Posteriormente, buscou-se selecionar 
os autores que teoricamente melhor embasariam o problema da pesquisa e, por fim, discutiu-se o tema do 
presente estudo, visando propor as alternativas de intervenções assertivas, que possam amenizar e prevenir 
o emprego da violência dentro do ambiente escolar. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
1.  Conceituando a violência escolar 

 
Apresentar um único conceito de violência é difícil, isso porque ela é dinâmica e sofre mudanças 

frequentes. Ela se adapta a sociedade e se transforma com ela. Há relação do momento que se está 
passando, do lugar, da cultura dos envolvidos e do ponto de vista de quem observa.  

Entre os especialistas sobre o tema, não há um consenso acerca do que deve ser entendido como 
um ato de violência. Para muitos a insegurança, a impotência, o medo de quaisquer tipos de violência nos 
atinjam, faz parte do cotidiano de todos nós. Assim, ao tratar da violência como tema de estudos sociais, a 
definição do caráter violento de um ato, não depende somente da determinação léxica do termo, mas dos 
valores culturais de cada grupo social, das circunstâncias em que foi praticado e até de disposições subjetivas, 
podendo assim, ser entendido como ato físico, simbólico, institucional e como uma infração penal.  No que 
diz respeito à dificuldade de conceituar a violência devidamente, CHARLOT (2002, p.439) faz uma 
ponderação: “É difícil falar de violência, sem fixar normas, mas parece impossível falar dela rigorosamente, 
fixando normas [...]”. 

Devemos nos atentar que, a definição de violência se faz necessária para uma maior compreensão 
da violência escolar. Pois, a complexidade de sintetizar esse fenômeno da violência escolar representa uma 
realidade de grandes desafios para quem deseja trabalhá-la. Assim, é comum existir várias definições, mas, 
de maneira geral, está associado a “sinônimos de agressão física; como delito ou crime; como transgressão; 
como agressão verbal; como várias formas de discriminação; como ataques ao patrimônio, entre outras” 
(ABRAMOVAY, 2006, p.76). 

ABRAMOVAY (2006) adverte que não se deve utilizar significados engessados que limitam o 
fenômeno da violência nas escolas, enquadrando-a a um ou outro tipo de manifestação. A autora tem uma 
concepção de que a defesa por conceito ampliado de violência se fundamenta numa compreensão do 
fenômeno como algo intrinsecamente relacionado ao contexto social, histórico, cultural em que ela se dá, com 
a vantagem de poder abarcar ações, comportamentos e processos diferenciados que envolvem sujeitos 
distintos (alunos, professores, moradores da comunidade, etc. 

Percebe-se, que entre a diversidade de conceitos é perceptível que por se tratar de um fato inerente 
ao meio social e, portanto, um fato dinâmico, a violência segue os traços da sociedade na qual está inserida 
e caminha segundo a sus história. Dessa forma, é necessário pontuar que a violência não se coloca de 
maneira unívoca, possuindo antes de tudo, variações. Sendo assim, vamos elencar alguns tipos e fatores 
responsáveis pelos atos de violência escolar. 

 

2.2 Tipificações e fatores que causam a violência na escola 
 

A violência é um problema que atinge as mais variadas esferas sociais e que sempre existiu nas 
sociedades. E, em tempos remotos, já existiam casos de violência dentro do ambiente escolar, a exemplo 
disso tinha: os castigos contra os alunos que vão desde o uso da palmatória, ficar de pé de costas para a 
turma e olhando para a lousa recebendo um chapéu de papel chamado de “chapéu de burro”, até a ficar 
ajoelhados sobre grãos de milhos.  

Ao comentarmos sobre violência nas escolas, é importante ressaltar que ela acontece tanto nas 
escolas privadas quanto nas escolas públicas, apesar de que nas escolas públicas o índice é bem maior e 
isso, se dá por várias razões:  

• A localização da escola e a classe social que a comunidade escolar pertence; 

• A desorganização e a insegurança na instituição escolar; 

• A falta de políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação; 

• A presença de gangues e traficantes de drogas no espaço escolar; 

• A precariedade da prática pedagógica utilizada pelos docentes; 
Para ANDRADE (2002, p.28), a violência na escola é analisada, em geral, por suas causas e 

manifestações, agrupadas em fatores internos (modelo de gestão, modelos de relacionamento e resolução 
de conflitos inter e intragrupais, além dos vínculos com a comunidade de origem) e externos à escola (invasão 
por gangues e tráficos...). 

Ademais é importante mencionar que as ações violentas ocorrem tanto na parte externa da escola 
quanto na interna. E, em razão de haver normas na instituição onde muitos alunos as cumprem, isso favorece 
para que a maioria das ocorrências de violência nas escolas dão-se mais através dos aspectos externos, pois 
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fora da instituição muitos alunos fazem o que querem. Exemplos de alguns aspectos externos mais comuns 
que favorecem a violência entre os alunos: 

• Acesso a bebidas alcóolicas próximo à escola; 

• Insegurança pela ausência de policiamento; 

• Gangues no espaço escolar; 

• Tráfico de drogas entorno da escola; 

• Insegurança de ruas e avenidas. 
Já na parte interna da escola os atos de violência estão relacionados a vários aspectos, tais como: 

ausência de diálogo entre professores e alunos, o autoritarismo de professores e diretores que por vezes 
causa revolta nos alunos, a falta de educação e respeito mútuo entre os alunos, falta de gestão escolar, 
reflexos da violência doméstica vivenciada pelos alunos, etc. 

Em estudo no qual procurou investigar a relação entre alunos sobre a prática da violência, 
CAMACHO (2001, p.133), constata que agressões entre pares são cometidas principalmente nos intervalos 
entre as aulas, nos pátios, no recreio e nos corredores. Na sala de aula a incidência é menor embora esteja 
presente de uma forma mascarada, isto é disfarçada como uma brincadeira. Isto sugere uma relação entre o 
aumento de maus tratos e agressões a uma maior possibilidade de impunidade, pela não presença de 
professores. A autora afirma ainda, que as incivilidades que ocorrem sem parar surgem pela intolerância ao 
diferente, como os negros, os homossexuais, os bons alunos, os maus alunos e o alunos feios. 

Sabemos que a função do professor e do gestor escolar é promover na escola um ambiente 
acolhedor e favorável ao respeito mútuo e isso, deve partir da parte “superior” da escola. Além disso, um dos 
aspectos essencial para que haja um relacionamento agradável e satisfatório entre gestores, professores e 
alunos é o diálogo. Ele é fundamental em todas as relações, mas no ambiente escolar é um meio de incentivo 
e interesse. A esse respeito, ABRAMOVAY (2002, p.39) afirma que a atenção e o diálogo são ressaltados 
pelos alunos, criando momentos de descontração nas aulas, facilitando a aproximação entre eles. 

Desta forma, espera-se que os profissionais da escola possam propiciar no universo escolar, formas 
para que haja condições favoráveis a uma aprendizagem significativa, bem como desenvolver entre os alunos 
e a todos os envolvidos no sistema educativo, uma interação que contribua com a dialética na escola. 

Para PINGOELO & HORIGUELA (2009, p.01) a escola é o ambiente onde se consolidam as 
interações sociais dos alunos, por isso, é um dos locais de melhor observação para a ocorrência da disciplina.  

Assim, considerando o modo como o professor conduz suas atividades, seja de forma rígida ou 
participativa, as atitudes por partes dos alunos podem ser apenas um reflexo do tratamento ao qual recebem. 

Decerto, que dos muitos fatores que envolvem a questão da violência escolar, possuem dois 
sentidos, pois se por um lado às ações praticadas pelo aluno, no espaço escolar, ultrapassam o que se 
considera socialmente aceitável, por outro lado, compreende-se que estas atitudes têm suas origens na 
própria realidade em que vive, como uma resposta, em alguns casos às muitas opressões e violência vividas 
pelo aluno. Assim, violência nas escolas é um tema vasto e abrangente, portanto, não se pode tratá-lo a partir 
de uma única causa, pois essas violências podem estar relacionadas a vários motivos.  

De acordo com os estudos de SOUZA (2008, p. 125), a violência tem várias causas, entre elas 
podemos enumerar, o rápido crescimento industrial, a sofisticação das tecnologias, consumo exacerbado, 
concentração de renda, as privações sociais referentes à aquisição de bens de consumo, ou até mesmo o 
difícil acesso a serviços essenciais ao ser humano, causam carências, frustrações o que contribuem para a 
manutenção ou, até mesmo agravamento do problema. 

A autora tem uma concepção de que, em uma sociedade capitalista, como a brasileira, a 
concentração de renda se faz de maneira desigual, onde a minoria tem muito dinheiro e a maioria convive 
com o mínimo necessário. Vive-se em uma sociedade desigual com um discurso elitista onde é preciso 
trabalhar, para deixar de pertencer à maioria. A desigualdade social de forma geral, colabora para o aumento 
da violência em decorrência da fome, estresses e desemprego que afetam grande parte da população. 

De fato, a violência está presente em toda a parte e não tem um público alvo, atinge a todos, sem 
distinção de cor, gênero, classe social e religião. Sabe-se também que existem vários tipos de violência 
causando pânico, amedrontando e intimidando a todos e que em sua maioria estão ligados ao uso ou não da 
força física. Nesse contexto, destacamos os tipos de violência praticados dentro da escola.  

Violência patrimonial - é a violência praticada pelos alunos contra a parte física da escola por atos 
de vandalismo; 
Violência psicológica / Violência simbólica - é a agressão emocional, caracterizada pela 

humilhação, desrespeito, discriminação, e outras punições. Sobre esse tipo de violência representa a violência 
que a escola exerce sobre o aluno quando o anula da capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente 
de reproduzir;  

Violência física - é o ato de bater, ferir, machucar, matar e deixar marcas corporais; 
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Violência sexual - é aquela em que o agressor abusa do poder que tem sobre a vítima para obter 
gratificação sexual, sem o consentimento da pessoa; 

Violência verbal - acontece geralmente através de ofensas morais, incivilidades, palavras 
grosseiras, desrespeito, ameaças, intimidação ou “bullying”;  

Negligência - é o ato de omissão do responsável pela criança/idoso/outra (pessoa dependente de 
outrem) em proporcionar as necessidades básicas, necessárias para a sua sobrevivência, para seu 
desenvolvimento (ABRAMOVAY, 2009, p.01). 

Há de se ressaltar que, embora a violência física cause maior impacto, os atos de violência 
psicológica praticados no cotidiano escolar, transformam-se, em atos mais profundos, desconcertantes e 
marcantes, causando um efeito negativo ao indivíduo, levando-o até mesmo ao fracasso escolar. 

Dentre os vários tipos de violência contra a pessoa física, o “bullying” surge como uma modalidade 
da violência na escola e destaca-se a esta, pois diz respeito à afirmação de poder interpessoal por meio da 
agressão, que geralmente ocorre de maneira velada e silenciosa, causando transtornos nos envolvidos em 
sua prática.  

Os estudos sobre o bullying se originaram a partir da década de 1970, com o pesquisador Dan 
Olwes, da Universidade de Bergen, na Noruega, que “desenvolveu os primeiros critérios para detectar o 
problema de forma específica, permitindo diferenciá-lo de outras possíveis interpretações, como incidentes e 
gozações ou relações de brincadeiras entre iguais, próprias do processo de amadurecimento do indivíduo” 
(FANTE, 2005, p.45). 

Diante à necessidade desses estudos, fica evidente que por algum motivo as coisas estavam fora 
de controle, e que era preciso tomar atitudes, definir de forma clara o que estava passando entre os 
adolescentes. Mesmo que o bullying já existisse na escola há muito tempo, nota-se que só nos anos setenta 
que tudo começou a ser investigado de forma analítica e sistemática. Seu estudo se deu pela necessidade 
de identificar o aumento alarmante no índice de violência e as mudanças em suas características, 
intencionalidade, comportamento reprimido, dentre outros. 

Bullying é uma palavra de origem inglesa que envolve um gama de comportamentos agressivos 
intencionais, comportamentos estes que prejudicam o desenvolvimento escolar, social e psicológico de quem 
agride e de quem é agredido. Podemos entender que para ser considerado bullying é necessário que o 
comportamento agressivo apresente repetições e aconteça em um contexto de desequilíbrio de poder, 
entretanto, muitos são os fatores que influenciam a conduta bullying, por isso é necessário que, enquanto 
profissionais da educação saibamos identificar esse tipo de violência. 

FERNANDES (2010) define: “O termo bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, 
intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra 
outros, por professores ou mesmo pela direção da escola, causando dor, angústia, humilhação, sofrimento 
que podem comprometer a qualidade de vida de suas vítimas. Executadas dentro de uma relação desigual 
de poder, os atos repetidos, o medo, a culpabilidade e a exclusão são as características essenciais, que 
tornam possível a intimidação da vítima” (FERNANDES, 2010, p.02). 

Na visão da autora acima citada, o termo se refere aos comportamentos agressivos e antissociais, 
intencionais e repetitivos, ligados à agressividade física, verbal ou psicológica, entre os estudantes e 
funcionários da escola, por meio de ações preconcebidas que amedrontam aqueles incapazes de se defender, 
indo além dos conflitos normais ou brigas, comprometendo a qualidade de vida de suas vítimas. 

Ademais, é importante destacar que, o abuso de poder, a intimidação, a prepotência são estratégias 
adotadas pelos praticantes de bullying para impor sua autoridade e manter as vítimas sob total domínio. 
Muitas vezes, a vítima de bullying se torna também um praticante, sob o pretexto de se vingar das 
humilhações sofridas. 

Assim sendo, FANTE (2005, p.28-29) define o bullying universalmente como: “Um conjunto de 
atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 
alunos contra outros, causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações 
que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e 
infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais”. 

No contexto educacional, o bullying tem estado cada vez mais presente nas escolas com 
consequências alarmantes, causando dificuldades de aprendizagem, de concentração e insegurança, além 
de intensificar a evasão escolar. Vale ressaltar que é um problema real e tem se manifestado com mais 
intensidade nas escolas nos últimos anos. É uma ação realizada de maneira intencional e recorrente, e 
comumente acarreta danos físicos e psicológicos nas vítimas e os ambientes nos quais ele é praticado, na 
escola, se diversificam cada vez mais, de maneira que as manifestações acontecem nas salas de aulas, nos 
corredores, nos banheiros, nos pátios, etc. 
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O professor deve estar atento e compreender que a atitude de praticar violência com o colega, em 
tomar uma atitude de bullying, de encontrar uma forma de denegrir a imagem da vítima, deixando com que 
este esteja a cada dia mais isolado do convívio com os colegas e com sua própria escola, vem ocorrendo de 
forma gradual, não só de uma vez, até que a vítima não suporte mais e se afaste por completo do ambiente 
escolar. 

Sobre a temática em questão, FANTE (2005), declara a necessidade de os educadores terem um 
conhecimento mais abrangente sobre o bullying, na seguinte forma: De acordo com as leis, as escolas devem 
instituir programas preventivos, compostos por um conjunto de ações que visem reduzir o problema e 
incentivar a cultura de paz. Dentre as ações, podemos citar: capacitação de docentes e equipe pedagógica 
para o diagnóstico, intervenção e encaminhamento de casos, formação de equipe multiprofissional para 
estudos e atendimentos de casos, envolvimento da comunidade escolar dentre eles pais, docentes e 
discentes, equipe pedagógica, nas discussões e desenvolvimento de ações preventivas, estabelecimento de 
regras claras sobre o bullying no regimento interno escolar [...] (FANTE, 2005, p.3). 

Nota-se que a autora ressalta a importância dos diversos profissionais terem um conhecimento mais 
aprofundado sobre o fenômeno bullying, para que encaminhamentos, observações e procedimentos sejam 
mais assertivos. 

Ademais, dependendo do grau de violência sofrida, do momento de sua constatação e da forma 
como for tratado o aluno vitimado, esse processo poderá afetar não somente a vida escolar dessa vítima, mas 
também gerar consequências para além desta, em sua vida familiar e, no futuro, na vida profissional, sendo 
necessário, portanto, que tanto a escola como a família se envolvam na discussão do tema para que se 
consiga achar soluções para esse problema. Assim sendo, esse tipo de violência é totalmente inadmissível 
em qualquer ambiente, principalmente na escola, por ser um lugar quem que se espera desenvolver o 
indivíduo integralmente. 

Ademais, a reprodução do bullying no ambiente escolar traz consequências, podendo chegar a ser 
catastróficas, tanto para quem a faz, como para quem sofre, tais como: 

• Consequências para a(s) Vítima(s) – Vidas infelizes, destruídas, sempre sob a sombra 
do medo; Perda da autoconfiança e confiança nos outros; ausência de autoestima e autoconceito negativo e 
depreciativo; Vadiagem; Falta de concentração; Medo; Dificuldades de ajustamento na adolescência e na vida 
adulta; Problemas com relacionamentos íntimos; Depressão; Morte (muitas vezes por suicídio ou sendo vítima 
de homicídio). 

• Consequências para o(s) agressor(es) – Vidas destruídas; Crença na força como 
solução dos seus problemas; Dificuldades em respeitar a lei e os problemas que dela advêm, compreendendo 
as dificuldades na inserção social; Problemas de relacionamento afetivo e social; Dificuldade de ter 
autocontrole, comportamento antissociais; Falta de controle emocional.  

É notório que a prática do bullying está mais perto de nós do que imaginamos, camufladas em falsas 
brincadeiras, que tem um poder de destruir vidas, levam crianças a se tornarem solitárias, distantes, 
desinteressadas e por fim agressivo. Estas por serem tratadas de forma agressiva, em outro momento 
passam ser uma pessoa que não tolera coisa alguma, tudo será motivo para palavras duras, agressões físicas 
e morais não se importando em nenhum momento com o bem-estar do outro, pois entende que nunca 
ninguém também se importou com ela. 

Para BARBOSA (2011, p.35), trata-se assim de comportamento agressivos exercidos por um 
indivíduo ou por um grupo de indivíduos sobre outro e pode compreender práticas tais como...chatear/pegar 
constantemente com colegas; insultar relativamente a sua forma de vestir; à sua raça, ou seu corpo; levantar 
rumores, contar histórias sobre o (a) colega para que outras crianças não lhe falem ou brinquem mais com 
ele (a); ameaçar, amedrontar; extorquir dinheiro; bater, empurrar, pontapear, etc. 

Quando se comenta sobre agressão ou intimidação nos vem à mente duas pessoas, uma o 
intimidador e a outra sendo intimidada. No entanto, ao se tratar do bullying tem um terceiro envolvido que é 
tão importante quanto os outros, que é o espectador. Ou seja, existem três tipos de pessoas envolvidas nessa 
situação de violência: a vítima (intimidada), agressor (intimidador) e o espectador (plateia) e que merece 
destaque a identificação dos sujeitos envolvidos na relação do bullying. 

A vítima de bullying é aquela que recebe as ações agressivas, sejam elas diretas ou indiretas, 
físicas ou psicológicas, sem tê-las motivado. Em geral são mais frágeis fisicamente, com aparência física 
desvalorizada ou com alguma característica destoante do modelo culturalmente imposto pela sociedade, por 
exemplo, os gordos ou magros, os que usam óculos, possuem alguma deficiência física ou mental ou 
pertencem às minorias étnicas. Geralmente são tímidas e aparentam insegurança e baixa autoestima, e 
apresentam atitude submissa. Têm poucas relações com seus colegas, pois têm certa dificuldade para formar 
novas amizades ou se adequar ao grupo. Possivelmente a vítima não dispõe de habilidades físicas e 
emocionais para reagir as agressões, mostra insegurança e um retraimento social que a impede de solicitar 
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ajuda. Na maioria dos casos a vítima não conta que sofre as agressões por medo de retaliações e falta de 
confiança no adulto, assim, não procura ajuda dos familiares, professores ou funcionários da escola. No 
ambiente familiar apresenta comportamento diferente do normal, evita as pessoas, demostra medo ou receio 
de ir para o ambiente escolar. Por esse motivo acaba trocando de escola ou até mesmo chega a abandonar 
os estudos. Outra constatação em muitas vítimas é o desenvolvimento de uma severa depressão, podendo 
chegar a tentar ou cometer suicídio; 

O agressor é aquele que, de maneira consciente, persiste em seus atos hostis sem importar com 
o sentimento alheio. Fisicamente são mais fortes, são provocadores, apresentam tendência à imperatividade, 
manifestam pouca empatia com os demais, habitualmente é arrogante e desagradável e inclusive se mostra 
satisfeito com o sofrimento que provoca e isso não é motivo para deixar de agir. O agressor adota essa 
postura objetivando a se tornar mais popular no grupo, quer se sentir importante e acredita que todos 
precisam, ou tem a obrigação de atender seus desejos imediatamente e demonstra dificuldade de colocar-se 
no lugar do outro.  

Em pesquisas recentes, foi observado que o agressor que pratica este tipo de violência vem de 
família pouco estruturadas, com ausência de relacionamento afetivo, como também tem grande chance de 
se tornar um adulto com comportamentos antissociais, psicopáticos e/ou violentos, podendo inclusive se 
tornar um delinquente ou criminoso. Além disso, por mais contraditório que pareça, o agressor intimamente 
se sente inseguro e, por isso, deprecia o outro para se destacar diante dos colegas e tentar esconder sua 
fragilidade. 

O espectador é a plateia ou testemunha que presencia as situações de bullying e não interfere. Ou 
seja, são as pessoas que assistem a tudo, a plateia que o agressor precisa para poder aparecer. Existem dois 
tipos de expectador, o passivo, que é aquele que apenas testemunha os fatos, não interfere em nada, não 
defende a vítima, nem se alia aos agressores. Esta atitude ocorre por medo de ser alvo de ataques e correr 
o risco de virar outra vítima. O outro é o espectador ativo, aquele que torce, reforçando a agressão, rindo ou 
dizendo palavras de incentivo. 

Ainda sobre os sujeitos envolvidos na relação de bullying, FANTE (2005) classifica-os em: Vítima 
típica: aquela que serve de bode expiatório para um grupo; vítima provocadora: aquela que provoca e atrai 
reações agressivas contra as quais não conseguem lidar com eficiência; vítima agressora: aquela que 
reproduz os maus-tratos sofridos; agressor: aquele que vitimiza os mais fracos [...] indivíduo que manifesta 
pouca empatia. [...] é mau-caráter, impulsivo, irrita-se facilmente tem baixa resistência às frustações. Custa a 
adaptar-se às normas, não aceita ser contrariado; espectador: é o aluno que presencia o bullying, porém não 
o sofre nem o pratica, representa a grande maioria dos alunos que convive com o silêncio e adota a lei do 
silêncio por temer se transformar em novo alvo para o agressor (FANTE, 2005, p. 71/72/73) (grifos do autor). 

Feitas essas considerações, é importante também destacar acerca do bullying na relação aluno-
professor, que é denominado bullying ascendente, ou seja, parte de baixo para cima, quando o aluno ignora 
a autoridade do professor e age com instinto de perversidade, ou até mesmo identifica ato de insegurança 
e/ou inexperiência do professor e procura desestabilizá-lo e/ou excluí-lo da organização de ensino. Ademais, 
a má qualidade do ensino, o tráfico na escola, professores mal preparados e autoritários, professor que possui 
atributo pessoal que o diferencia de outros, como, idade, doença, etc, também conduz ao bullying ascendente. 

Ainda sobre o bullying ascendente, cabe salientar que o professor quando vitimado pelo bullying 
tende a desenvolver aquilo que os especialistas em medicina do trabalho denominam de Síndrome de 
Burnout, doença ligada a condições de vida e de trabalho degradantes. Isso gera afastamento do professor 
por motivo de doença ou até mesmo medo e insegurança, criando a rotatividade no meio escolar, o que 
significa prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem. 

É importante que a escola saiba identificar os alunos que são vítimas, agressores ou espectadores, 
para que os educadores e as famílias dos envolvidos possam criar estratégias e traçar ações efetivas contra 
o bullying. Entretanto, ainda há muitas dificuldades na identificação desse tipo de violência, muitas vezes 
velada, pois a maioria das vítimas tem medo ou vergonha de falar sobre o assunto e pedir ajuda a alguém. É 
importante ressaltar, que sinais como desinteresse nos estudos, ausência com frequência devem ser levados 
em consideração tanto pelos pais, quanto pelos professores e gestores.  

De fato, reconhecemos que existe bullying em todas as escolas, independente de sua vinculação 
às redes de ensino: pública federal, estadual, municipal, bem como na rede particular. E o que diferencia as 
ações, são os instrumentos e vocábulos empregados pelos agressores. Nesse cenário, acreditamos que 
também há diferença na maneira como as escolas lidam ou reagem com as manifestações de violência 
identificadas em cada unidade educacional. Algumas fazem vista grossa, outras sistematizam projetos 
pedagógicos voltados para a prevenção, e outra que não sabem o que ou como fazer para prevenir e enfrentar 
as ocorrências. E, apesar de todo o debate que se tenha realizado sobre esse assunto, o seu significado e 
suas consequências ainda são poucas conhecidas por toda a sociedade. Isso, porque talvez ainda é pouco 
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divulgado ou por não haver medidas generalizáveis para o enfrentamento do fenômeno ou talvez porque a 
socialização quando acontece tem mais características midiáticas sensacionalistas do que pedagógicas. 

Levando em consideração os danos gravíssimos gerados pelo bullying às vítimas, que na sua 
maioria, têm como alvo crianças e adolescentes, torna-se imprescindível um estudo específico nos cursos de 
formação de professores, desde a formação inicial até a prática docente, para que esses profissionais estejam 
preparados para enfrentar e até mesmo combater as ocorrências de violência presentes no seu dia a dia em 
sala de aula. 

De acordo com SILVA e BAZON (2017, p.617), “diante este cenário, denota-se a importância de na 
formação inicial e continuada do professor a temática bullying ser incluída, de modo a incrementar não 
somente seu conhecimento, mas principalmente, sua sensibilidade e sua competência para identifica e intervir 
no problema, contribuindo assim para o clima escolar seja menos violento e excludente. 

Sendo assim, vimos a necessidade de investimentos na formação de professores, visto que o 
mesmo é tido como sujeito formador, atuando desde a Educação Básica ao Ensino Fundamental, dentre 
outros. Para tanto, é preciso desenvolver uma melhor sensibilidade e compreensão sobre o que é o fenômeno 
bullying e suas consequências na vida das vítimas. Além disso, ficar atento aos acontecimentos tanto na sala 
de aula, como também, nos diversos ambientes da escola, assim, através das observações, poderá contribuir 
com as práticas pedagógicas adequadas para o enfrentamento desse fenômeno no ambiente escolar. 

Em suma, percebe-se que há uma grande necessidade de se debater sobre o bullying na formação 
inicial do professor e para além disso, haver estudos continuados, pois esses profissionais serão testemunhas 
de práticas desse tipo de violência na sua rotina em sala de aula. E, através de um conhecimento mais 
aprofundado sobre esse fenômeno, todos os profissionais da área educacional terão a capacidade de detectar 
e distinguir as práticas do bullying dos outros tipos de violência, já que os efeitos e danos são diferenciados 
em cada um desses atos, exigindo dessa formação posições distintas, para assim, construir medidas 
preventivas em função do enfrentamento desse tipo de violência. Dessa forma, fica evidenciado que a 
formação do professor interfere na condução e desenvolvimento do ato de educar e com isso, possam realizar 
ações pedagógicas eficazes voltadas para o enfrentamento do bullying na escola. 

Decerto que a conscientização para a diminuição do bullying passa necessariamente por pais, 
professores, e todos os envolvidos na educação da criança e do adolescente. Principalmente, nos dias atuais, 
em que o desenvolvimento também acontece no ambiente virtual, podendo tomar proporções gigantescas, 
pela rapidez de transmissão das informações. Esse processo de interação abstrata, sem vivência corporal 
propriamente dita, pode resultar em atos de violência e que serão abordados no próximo item, através do 
cyberbullying. 

O cyberbullying é a prática do conhecido bullying, de forma virtual, que exerce a prática da 
intimidação, humilhação, perseguição, exposição vexatória e difamação por meio de redes sociais e sites. 
Sendo o maior número de casos frequentes entre adolescentes e jovens em sua fase inicial adulta. O 
cyberbullying tem o intuito de agredir psicologicamente e verbalmente um indivíduo, se manifestando em uma 
relação de perseguição, na qual a vítima é humilhada e exposta de maneira vergonhosa. Esse fenômeno tem 
como agravante o fato de muitas vezes o agressor se manifestar de forma anônima, usando perfis falsos 
(fakes), ultrapassando a fronteira da escola ou ambiente físico, que do ponto de vista criminal dificulta o 
trabalho de investigação e punição. A motivação das agressões em sua maioria se baseia na aparência física 
e comportamento das vítimas, por indivíduos ou grupos que se considera destacados e superiores a tais 
características vistas por eles como: feias, lesadas, inapropriadas, esquisitas, deficientes e vergonhosas. 

CALGARO (2013, p.01) relata que, em uma pesquisa realizada pela Ditch The Label, organização 
não governamental antibullying no Reino Unido, onde foram entrevistadas 10 mil pessoas entre 13 e 22 anos, 
sendo 67% delas moradoras do Reino Unido, 17% dos Estados Unidos, 12% Austrália e 4% de outros países, 
constatou que: Cerca de quatro entre dez pessoas sofre bullying pela internet com grande frequência. As 
redes sociais mais usadas pelos perseguidores são o Facebook (mais da metade disse sofrer cyberbullying 
pelo site), YouTube, Twitter e Ask. Além disso, os jovens têm duas vezes mais chances de sofrer perseguição 
pelo Facebook do que por outras redes sociais. As vítimas foram perguntadas ainda sobre qual impacto o 
cyberbullying tinha em suas vidas. Em uma escala de um a dez, em que o valor máximo indica "impacto 
extremamente severo", a nota média dada por elas foi 7,5. 

Pelos resultados da pesquisa percebe-se que o cyberbullying tem se tornado uma prática 
preocupante e tomado grandes proporções em todo o mundo. Ela também demonstra que esse fenômeno se 
tornou um problema social, e que seu uso, como forma de violência, pode atingir qualquer pessoa, sem 
diferenciação de nível econômico, cor, raça ou etnia, seja como agressor, vítima ou testemunha. Sua prática 
entre jovens em grande parte é oriunda das escolas, e massificada pelos meios tecnológicos. 

Tal qual o bullying, o cyberbullying possui como sujeitos relacionados a sua esfera de agressão, tais 
como, o agressor, aquele que ativamente comete as ações de agressão verbal, física e psicológica; a vítima 
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passiva, que é alvo principal e impotente das agressões e difamações, e o espectador, aquele que presencia 
os comportamentos agressivos contra a vítima, porém não se dispõe a ajudar, assim como muitas vezes 
reforça indiretamente as agressões, podendo tornar-se também um agressor ativo. 

De fato, o cyberbullying tornou-se um grande problema a ser enfrentado pelas escolas, com o 
surgimento dessas novas tecnologias de informação e comunicação. Ou as escolas se adéquam ao uso, ou 
se verão perdidas, frente a uma realidade irreversível. Pois, sua erradicação só será possível será possível 
quando no ambiente escolar os projetos políticos pedagógicos estiverem voltados para uma educação para 
a paz, que busquem não só identificar ocorrências de bullying e cyberbullying, mas principalmente, que 
ponham em prática ações, na tentativa de diminuição desses nocivos fenômenos. 

 

 

3. DISCUSSÃO DO TEMA 
 

 
1.  Propostas para combater a violência na escola 

 
As considerações analisadas nesse trabalho, tem como foco principal, discutir especificamente a 

violência no ambiente escolar, uma vez que a escola é uma instituição que tem como objetivo socializar e re-
socializar os indivíduos, para viverem e reproduzirem determinadas relações. Dessa forma, é imprescindível 
que no campo da educação seja feito um levantamento da situação atual, para que a instituição possa 
apresentar opções que possibilitem solucionar os problemas que afetem negativamente escola e os meios a 
ela relacionados.  

Sendo assim, a presente pesquisa ressalta a importância do debate sobre a violência em suas 
diversas manifestações e, lembrando que a escola é o espaço social para a formação de cidadãos autônomos, 
se faz necessário repensar seu papel e propor alternativas que amenizem os conflitos existentes dentro do 
ambiente escolar. Para tanto, é imprescindível que as escolas adotem procedimentos de intervenção 
educativa, como também propor parceria com a comunidade, como elo de apoio mútuo entre o ambiente 
escolar e não escolar. Decerto que essa proposta de parceria oferece os melhores resultados.  ARAÚJO 
(2002, p.55) relata o caso da Escola Estadual José do Prado, localizada na região do ABC paulista, que 
mediante a ação da diretora, conseguiu controlar a violência na escola, a partir de um pacto realizado com os 
grupos, que resolveram preservar a escola e a ordem: houve aí, uma comunicação, um diálogo, o qual surgiu 
de maneira civilizada. 

Compreender a dinâmica da violência é importante para controlá-la, por isso são necessárias a 
adoção de algumas ações, que podem ser utilizadas para combater a violência na escola, tais como: 

1. Discussão e debate entre pares sobre a violência na escola; 
2. Contribuir para a inclusão social e a construção de uma cultura de paz;  
3. Resolução de conflitos por meio de negociação;  
4. Participação em exercícios de democracia participativa;  
5. Reuniões frequente de professores, pais, alunos e funcionários da escola; 
6. Aumentar a vigilância na hora do recreio e de policiais na área externa da escola; 
7. Palestras sobre o tema, envolvendo testemunhos de vítimas e de agressores; 
8. Criatividade nas atividades de classe; 
9. Utilizar o tema violência como parte do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola dentro da 

perspectiva da humanização, do respeito, das diferenças étnicas, sexuais e religiosas; 
10. Envolver a família em atividades com os alunos; 
11. Promover e ampliar a integração entre escola e comunidade. 
De acordo com ABRAMOVAY (2002, p.69), a escola é vista aparentemente, como elemento de 

mediação entre o aluno e a família, cabendo-lhe trabalhar os significados da violência dentro e fora de seus 
limites a fim de combate-la, abordando aspectos importantes na vida do estudante que extrapolam os muros 
da escola e o período letivo.  

É importante ressaltar que quando há um planejamento e um desenvolvimento de políticas que 
envolvem atividades assertivas para a prevenção da violência escolar, há de fato uma mudança nas atitudes 
dos jovens envolvidos. Dessa forma, o trabalho dever ser em conjunto, concebendo a educação em um todo 
social, com ações coletivas de combate aos problemas de violência no dia a dia das realidades sociais e 
principalmente no ambiente escolar.  

Uma educação para a paz e à harmonia, supõe uma educação para o reconhecimento da 
pluralidade e da diferença, exige uma educação intercultural, que promova diálogo entre diferentes grupos e 
culturas. Logo, levando em consideração que estamos diante de um quadro cotidiano de violência, sua 
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extensão ao campo escolar suscita discussões, seja na família ou na comunidade, uma vez que a escola não 
é a única responsável pela solução desse problema, mas toda a sociedade. 

 

 

4. PASSOS METODOLÓGICOS 

 
Como procedimento metodológico, optou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva, na 

forma bibliográfica, utilizando-se revisões de literatura que tratam sobre o assunto. Essa revisão é o que 
chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica. Ao longo de toda a pesquisa artigos foram 
lidos, analisados, interpretados e descritos.  

De acordo com GIL (2010, p.29-31) “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, 
jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”. 

É importante que seja esclarecido que se optou por realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, por 
isso, não há nenhuma pretensão de generalizar quaisquer conhecimentos construídos com as reflexões. 

Sendo assim, a intenção desta pesquisa é de fundamentação bibliográfica, buscando conhecer e 
analisar as contribuições científicas a respeito do já foi produzido em relação ao problema de pesquisa. 

Para MARTINS (1994, p.71), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente”. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O presente estudo permitiu observar o fenômeno da violência como algo presente cada vez mais 

presente em nosso convívio e que atinge todos os lugares e todas as classes sociais. A violência está de tal 
modo enraizada no homem moderno, que não se pode negar que ela é um fenômeno típico de nossa época, 
apresentando-se com as mais variadas faces. Nota-se que seu crescimento se dá na mesma proporção que 
diminui as oportunidades de qualidade de vida. 

Assim como vimos, a violência na escola está, muitas vezes, associada a vários fatores relacionados 
aos alunos, como também associada à violência institucional da própria escola, isto é, ligada a disciplina 
escolar, à forma como ela é imposta e em que grau. Assim, após essas exposições, pode-se retratar, de 
maneira geral, o contexto escolar e demonstrar possíveis fatores de origem e medidas a serem tomadas na 
perspectiva do seu enfrentamento.  

Nota-se, que o problema da violência nas escolas de modo geral deve ser motivo de constante 
atenção por parte dos gestores e professores, que devem levar em consideração a importância de um bom 
planejamento de aulas, tentando minimizar situações de competitividade excessiva e conflitos nocivos entre 
os alunos, deixando claro os limites e as regras, zelando para que as mesmas sejam respeitadas. 

As abordagens em torno do tema foram expostas com veemência, no sentido de contribuir para uma 
tomada de consciência, de reflexão, de que a violência praticada por educandos no ambiente escolar não 
deve ser compreendida plenamente, a não ser que a situemos em seu contexto social e cultural. Nessa 
perspectiva, constatou-se a necessidade de promover uma reflexão do que pode ser feito para combater a 
violência no ambiente escolar, acreditando na possibilidade de oferecer a todos os alunos, a oportunidade de 
desenvolverem as suas habilidades e potencialidades de maneira harmoniosa e saudável, para o bem de 
todos.  

Acreditamos, contudo, que através de atividades didáticas bem planejadas, campanhas, 
orientações, palestras informativas e educativas, com a participação de profissionais, autoridades, pais, 
educadores, voluntários da comunidade, direcionadas às escolas e às famílias, sejam medidas de essencial 
importância e urgência para o combate à violência nas escolas, e que podem ser resumidos pelos pilares: 
conscientização e prevenção. 

Espera-se que as discussões realizadas nesse trabalho, possam contribuir para uma busca mais 
efetiva de instrumentos e estratégias que amenizem a violência nas escolas, e que, pais, professores, 
gestores, alunos e comunidade, possam juntos repensar suas práticas quanto ao enfrentamento dos atos de 
violência no contexto escolar. Fazendo da educação um direito, por consequência sua efetivação converter-
se-ia em instrumento de redução dos índices de violência escolar, das desigualdades e das discriminações. 
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RESUMO  

  
A Unicef, como têm feito há um bom tempo, lançou mais um documento apresentando dados e propondo 

soluções de forma quali-quantitativas buscando o enfrentamento da “cultura do fracasso escolar”. Essa temática tem sido 
abordada na educação brasileira desde 1970 e diversos embates dentro da análise de fatores que promovem a sua 
ampliação e/ou manutenção têm sido levantados em estudos teóricos (e em outros casos não). Propor alternativas, cobrar 
a efetivação de políticas públicas de reparação para esse problema e analisar holisticamente sua gênese são saídas para 
acordar desse pesadelo que assola, com mais ênfase, uma população específica do país que tem cor, CEP e condição 
socioeconômicas bem delimitadas.    
  

PALAVRAS-CHAVE: Fracasso escolar. Exclusão social. Educação. Políticas públicas  
 

INTRODUÇÃO  

  
Lançado em janeiro de 2021, pelo Fundo de Emergência das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), o documento intitulado “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar: reprovação, abandono 
e distorção idade-série” traz, mais uma vez, o retrato de um país educacionalmente desigual e o presente 
artigo terá como base as informações trazidas naquele documento e se utilizará de análise crítica e intuitiva 
para formular um raciocínio com o propósito de mostrar que a pandemia, que muitos autores e pesquisadores 
nos últimos tempos têm levantado como se fora um “problema nunca visto antes”, nada mais é do que uma 
falácia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD), além de diversos autores, pesquisadores da temática, apresentam documentos 
e levantamentos como este para demonstrar que o apagão na educação brasileira não começou em 2020.  

Esse “apagão” é um problema estruturalmente fundamentado em raízes de exclusão, violação de 
direitos e falta de empatia. A “naturalização do fracasso escolar” (trazida na página de introdução do 
documento da Unicef) é aceita por uma grande parcela da população brasileira que já está acostumada e não 
consegue mais enxergar isso como um problema, visto que a maioria das vítimas são crianças e adolescentes 
de origem preta e indígena (que historicamente já são excluídos) em sua maioria (UNICEF, 2021).   

Desde 1970 a “Cultura do Fracasso Escolar” tem sido assim denominada e, de acordo com Paulilo 
(2017), o sistema escolar se traveste de equidade formal, mas, no entanto, a “conservação social” se mantém; 
Ferraro (2018) e Ferraro e Ross (2017, p. 6) tecem a mesma crítica feita por Paulilo ao dizer que “a exclusão 
escolar não seria mais do que “o resultado ‘normal’ da extensão de uma escola democrática de massa que 
afirma ao mesmo tempo a igualdade dos indivíduos e a desigualdade de seus desempenhos” e fazem uma 
crítica à “mercantilização” da educação. 

Voltando a Paulilo, ele revela ainda que o fracasso escolar não fora abarcado à historiografia da 
educação (fato já ocorrido com a psicologia e sociologia) e se apoia em fundamentos trazidos na obra de 1988 
(mas que é tão real e atual que leva a pensar que fora escrita a pouco) de uma grande expoente brasileira da 
pesquisa crítico-científica sobre o tema, a professora Maria Helena Souza Patto, ao dizer que, de acordo com 
a visão dela, o fracasso escolar se bifurca em dois tipos de análises: primeiro, um que tenta encontrar 
justificativas extrínsecas ao sistema escolar e o segundo, um que analisa as vinculações de causa-efeito a 
partir das influências de forma negativa de grupos étnicos e sociais para fatores intraescolares.  

A cultura brasileira e a própria psicologia levaram as pessoas a crerem que os integrantes de classes 
menos favorecidas são perceptiva, motora, intelectual e cognitivamente inferiores (PATTO, 1988), ou então, 
que seu QI é baixo [...] e contribuem para o conformismo daqueles que não têm o seu direito à educação 
escolar garantido (ibid, 2015). Leonardo, Leal e Rossato (2015, p.164) dizem que os índices de repetência e 
evasão percebidos no país são marcas de “exclusão e seletividade” e que mesmo com os avanços, ainda 
assim, permanecer na escola é um desafio. Já Pezzi e Marin (2016 apud FERRARO, 1999; 2004) fazem 
uma referência similar às formas trazidas acima, ao dizerem que existe a exclusão “da” e “na” escola e que 
os estudantes que sofrem com fracasso escolar estão em maior risco para a gravidez na adolescência, 
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adentrar no mundo da criminalidade, tráfico e uso de drogas (idib apud LUCIO et al, 2012; RUMBERGER, 
2011) 

Kuenzer (2005) apresenta que, devido ao fato de a escola ser um ambiente fragmentado, em uma 
sociedade fragmentada (entenda-se por essa expressão uma sociedade dividida em classes) ela “expressa e 
reproduz esta fragmentação, através de seus conteúdos, métodos e formas de organização e gestão” (p. 3), 
e a autora denomina essa condição de “dualidade estrutural” (escolas específicas para públicos específicos). 

Para entender que a problemática do fracasso escolar está disseminada no Brasil, Ferraro e 
Machado (2002) abordam a questão da desigualdade gritante existente entre os estados da federação e, 
mesmo o estudo (recorte histórico deles) tendo sido realizado na década de 80 e 90, as cartas da 
desigualdade são as mesmas: estados do Norte e Nordeste continuam a ter as mais altas taxas de 
desigualdade em índices socioeconômicos e isso reflete na educação também. Segundo o censo do IBGE 
(2010) 3,8 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola e, desse total, 30% deles (mais de 1,1 
milhão) estavam na ponta inicial ,4 e 5 anos, e do outro extremo, entre 15 e 17 anos, 44,9% era a porcentagem 
(mais de 1,7 milhão de adolescentes) (FERRARO; ROSS, 2017).  

A presença do Estado em determinadas áreas desse país, que deveria chegar como a “esperança 
de mudança” que muitos esperam, chega para matar, literalmente, em vários sentidos. Dados das secretarias 
de segurança das unidades federativas demonstram que a cada 10 assassinatos no país, 7 são de negros 
(assassinatos entre civis) e que 8, em cada 10, são negros mortos pela polícia.  

Este artigo fará uma ponte entre a sociedade e o reflexo dela na escola. O fracasso escolar, 
denominado de pesadelo por Arroyo (2000) é um problema que está além da quantificação, pois os dados 
variam; no entanto, este fantasma nos persegue, pois ele é um retrato do fracasso social, aquele que 
reproduz as políticas de exclusão presentes nos espaços sociais.  

Além da análise documental base – Unicef, 2021, este estudo se apoiará em autores tais como Patto 
(1988; 1992; 2015), Ferraro (et al 2017; 2018), Ciavatta (2014), Moura et al (2015), entre outros para embasar 
os argumentos trazidos à tona e para justificar a importância deste artigo que busca responder ao seguinte 
questionamento: “é possível conceber um ideal de escola, que seja voltado para a formação humana integral, 
nos moldes da exclusão e estruturalização atualmente vivenciados em boa parte do país? Quais ações podem 
ser propostas para este fim?” 

E apresentará como proposta para reverter tal situação a necessidade um esforço coletivo dos 
agentes sociais envolvidos no processo educacional com o fito de conhecer essa realidade desde a sua 
essência e instituir políticas públicas e ações pertinentes para a promoção da cidadania a partir dos 
questionamentos levantados. 

Pois, como diz Ferraro (2018 apud DUBET, 1996), mais do que apenas enumerar, elencar, 
quantificar os problemas de exclusão, é preciso entender a gênese que os produz e diante desses 
pressupostos, esta pesquisa analítica-propositiva se faz necessária.  

 

METODOLOGIA  
  

Este trabalho analisará as informações coletadas sob o prisma histórico-dialético e se constituirá 
como uma pesquisa de caráter quali-quantitativa.  

O material consultado para fundamentação teórico-basilar do presente estudo se deu através de 
uma pesquisa sistematizada em indexadores acadêmicos e científicos, tais como Scielo, scholar Google e 
Redalyc, além de referenciais de documentos de pesquisa quantitativa aplicadas à população brasileira 
(disponíveis no site do IBGE e no portal da Unicef), além de consultar outros estudos e obras de profissionais 
especialistas na temática analisada e consulta em base de dados de documentação oficial de órgãos 
competentes. 

Minayo (2002, p. 16) entende a ‘metodologia’ como “o caminho do pensamento e a prática exercida 
na abordagem da realidade” e que a ‘pesquisa’ é a construção da realidade e seu questionamento através de 
uma atividade científica; já as ‘teorias’ têm como intenção explicar fenômenos e são abstratas. Em se tratando 
da pesquisa qualitativa, a autora diz que este tipo de análise não pode ser quantificado, pois trabalha com 
significados, aspirações, valores.  

Entender as relações sociais a partir do empírico, passando pela abstração do pensamento até 
chegar ao concreto pensado (fases constituintes de uma análise sob a óptica da lógica dialética) é o que se 
acredita ser uma proposta viável e objetiva para compreender a complexidade da temática abordada.  

 

DISCUSSÕES  
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Esta categoria está subdivida em cinco momentos analíticos: 1) análise histórica de como a 
educação se apresenta/apresentou nos sistemas político-econômicos socialista e capitalista; 2) a psicologia, 
o fracasso escolar e a teoria da “carência cultural”; 3) a educação 0.0; 4) o papel dos agentes sociais 
envolvidos e suas contribuições para o fomento do fracasso escolar ou promoção da formação integral e 
humanizada e, por fim, 5) a análise quantitativa de dados do documento-base da Unicef. 

Primeira análise: é preciso pôr à mesa o fato de que a educação no sistema capitalista é uma e no 
socialista é outra, entretanto, dentro desses mesmos sistemas, há variantes. O Brasil, por exemplo, país 
capitalista, ainda está na fase “degradante” do sistema. Já nos países nórdicos, também capitalistas, a 
situação é completamente diferente. Partindo desse pressuposto, analisar-se-á a conjuntura da educação 
brasileira sob a égide de um capitalismo selvagem.  

Pensar a escolar como um “ambiente de promoção de igualdade e articulada com a formação 
integral” em sistemas capitalistas é uma falácia. Sabe-se que a educação nesse tipo de organização social 
excludente (assim como a própria escola) nada mais faz do que refletir, ou até ampliar, as formas de 
segregação existentes. É o que na física se chamaria de espelho convexo (que além de refletir, ainda 
expande).  

Moura, Lima Filho e Silva (2015) falam que a formação humana provém das relações sociais e da 
produção e a escola também é um produto dessas relações, posto que ela fora concebida, desde a sua 
essência, como um “artigo de luxo” para uma determinada classe e diante disso, ela tende a ser um espaço 
que apenas reflete as próprias contradições da sociedade em que está inserida. Os autores dizem ainda 
que a escola se tornou “essencial” à sociedade capitalista já que visa um sistema classista de educação que 
tem como propósito a separação do trabalho intelectual do manual, o complexo do simples, isto é, ser um 
espaço para a “formação” de seres unilaterais.  

A educação sob uma perspectiva socialista, em especial aquela ligada aos ideais Marxistas, de 
acordo com a obra dos autores supracitados (idib, 2015 apud MARX 1982a, p. 6), deve compreender três 
pontos: primeiro, educação mental (intelectual); segundo, educação física; e terceiro, instrução tecnológica 
para iniciar na criança e no jovem o uso de instrumentos de todos os ofícios de forma prática. Quando Marx 
cita esses 3 aspectos no processo formativo humano (mental/intelectual, físico e tecnológico) ele está se 
referindo a um processo de formação integral, do humano como um todo, universal, omnilateral (que forma 
para a vida, não apenas para o trabalho). 

Moura et al (2015 apud MANACORDA 2007, p. 108) falam a respeito da ideia da “dimensão 
intelectual”, proposta por Marx, abranger não apenas as ciências da matemática e da natureza, mas também 
as sociais, humanas, as artes, a filosofia, as letras... porém, a sociedade e a escola vêm cada vez mais se 
afastando desse pensamento, é como imaginar a escola sendo um espaço ampliado do mundo da produção. 
E desde a segunda revolução industrial (até os dias atuais) a escola se algemou ao sistema econômico 
capitalista e não largou mais (tornaram-se gêmeas siamesas?) As faladas Educação 2.0, 3.0, 4.0 têm seguido 
os avanços do sistema capitalista. 

A partir da 2.0 (2ª revolução industrial) foi possível perceber o quão alinhados (alienados também 
cabe neste contexto, mas é preferível a amenização) estão a educação e o trabalho, alguns autores socialistas 
trazem a ideia de que a “educação para o capital” prima por levar uma educação com “um pouco mais de 
qualidade” para a burguesia e uma educação para o trabalho de baixa qualificação, unilateral, para o 
proletariado. Partir dessa conjectura é importante para poder fundamentar uma proposta de análise 
contextualizada do que foi apresentado às pessoas pela Unicef em seu documento e que está factualmente 
corroborado por dados histórico-sociais trazidos à sociedade pelo IBGE.  

O uso do termo “omnilateral” no penúltimo parágrafo tem como intuito classificar e abrir um leque 
para aquilo que Marx e Engels (2007) pontuam em sua obra ao dizer que as forças produtivas têm caráter 
universal (omnilateral) e apenas indivíduos desenvolvidos universalmente podem se apropriar delas, por isso 
que a burguesia age para a manutenção daquilo que fora axiologicamente concebido com o sistema, visando 
a continuidade do status quo; e essa conjuntura precisa ser desmantelada, contudo, para tal feito, é 
necessária uma mudança efetiva que transforme os sujeitos em seres universais/plenos. 

A professora Ciavatta (2014) traz em sua obra que o ideal de uma educação transformadora não 
começou agora, pois ele remonta da educação socialista revolucionária que objetivava o levante das 
massas ao mesmo nível que era/estava reservado apenas para os integrantes da elite e seus pupilos. 
A autora faz um apanhado de todas as importantes mudanças implantadas na Rússia, entre 1917 e 1931, tais 
como: educação geral, livre e obrigatória para todas as crianças; cursos para os adultos; a separação entre a 
Igreja e Estado e também entre Escola e Igreja; alimentação e material de estudo para as crianças; exames 
e notas foram abolidos; nas escolas de educação superior o latim foi banido; além do fato que as escolas 
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deveriam ficar abertas durante toda a semana para que as crianças desenvolvessem interesses pertinentes 
a si. Todavia, ela cita que essas mudanças começaram a ruir após a ascensão de Stalin a partir de 1931.  

Ela cita também as campanhas de alfabetização em massa promovidas em Cuba e dos subsistemas 
educacionais (pré-escolar; geral politécnico e laboral; especial; de adultos; superior; etc.) do regime da ilha e 
faz um adendo citando uma lei nacional que fala da importância da educação e compara a sociedade a uma 
“grande escola” e faz uma outra citação (idib, 2014 apud LOPEZ 2011) onde diz que não há igualdade 
possível, sem que haja igualdade de cultura.  

Ainda referenciando Ciavatta (2014), ela apresenta três lições que podem ser aprendidas a partir do 
ideário educacional socialista: o primeiro, em países capitalistas a educação sempre será moeda de troca; 
segundo, a educação para o social preserva a memória e humanização e não apenas a “meia educação” para 
servir ao mercado; terceiro, as lutas em prol de uma nova relação entre a educação e o mercado devem 
avançar conjuntamente com outras lutas sociais, intentando a melhoria de vida de toda a sociedade.  

Os abismos socioeconômicos neste país instigam o favorecimento e manutenção da atual 
circunstância de educação escolar vigente. Moura et al (2015) fazem uma citação (apud NOSELLA, 2009) 
para comparar os adolescentes da classe burguesa, que dispõem de longos anos para sua formação, aos da 
classe trabalhadora, que precisam desenvolver atividades laborais de forma precoce, de maneira forçada, e 
isso está presente aqui, pois, nos países onde o capitalismo já está em nível avançado (os chamados “países 
do Norte”), não se vê mais discussões de “questões primitivas” voltadas ainda à qualidade de educação ou 
direitos trabalhistas básicos, por exemplo. 

Enquanto isso, aqui, nos “do Sul”, também chamados de países capitalistas periféricos, ainda é 
preciso sermos agentes combativos para fazer as leis se cumprirem com o propósito da promoção de uma 
sociedade mais cidadã e justa. 

Para encerrar esta primeira análise, é preciso saber que formar cidadãos críticos e influentes para 
a promoção das mudanças sociais almejadas não é uma tarefa fácil num país onde “o que comer” e “onde 
morar” são preocupações mais urgentes do que “aprender” (CIAVATTA, 2014 apud JARA, s.d.) e esse é um 
dos principais pontos que precisam ser discutidos para propor ações que visem a dissolução do problema. 

Segunda análise: O fracasso escolar é um problema que assola esse país há muitos anos e o 
discurso sobre ele remonta desde os ideais liberais escola-novistas onde se acreditava que, mesmo em uma 
sociedade dividida em classes, seria possível a igualdade de oportunidades. Entretanto, a estrutura dos 
ambientes escolares públicos, a qualidade da formação dos professores e as políticas governamentais 
costuram um sistema que Kuenzer (2005) chamaria de inclusão excludente.  

Desde os anos 1930 o fracasso escolar vem se arrastando na educação brasileira, em especial 
naquela dada às comunidades pobres deste país, e as explicações biopsicológicas – que remontam de 
desajustes físicos, intelectuais, emocionais e neurológicos (PATTO, 1992) aliados à “teoria da carência 

cultural” (teoria fundada dos EUA nos anos 1960 que generaliza indiscriminadamente que crianças carentes 
são portadoras de distúrbios psicológicos o que, frente às da classe média, as incapacita no sentido de 
aprendizagem escolar – uma forma estereotipada de justificar os preconceitos), que fora lançada como uma 
justificativa para “explicar” o fato de que as minorias norte-americanas (negros e latinos) não conseguiam 
alçar aos melhores postos sociais nos EUA, pois “não alcançam o mesmo nível de escolarização dos 
brancos, [...] porque negros e minorias latinas são portadores de deficiências físicas e psíquicas 
contraídas em seus ambientes de origem [...]” (ibid, p.108) e, mesmo que este tipo de alegação pareça 
chocante, ainda assim, ela continua a existir em nossa sociedade, onde os pobres e não-brancos continuam 
a ser esteriotipados pelo senso comum.  

Mesmo em alguns estudos encontrados em indexadores acadêmicos é fácil, através de uma busca 
simples com palavras-chave que definam/estejam em área(s) afim(s) do tema desta pesquisa, defrontar-se 
com artigos “científicos” que não abordam o fracasso escolar sob um viés crítico, mas sim levando em 
consideração a “lei do mais forte”, o Darwinismo Social, como justificativa. Leonardo, Leal e Rossato (2015) 
fizeram um levantamento que demonstra que a maior parte dos trabalhos analisados por elas, 67% deles, têm 
como principal queixa os problemas centrados no indivíduo, tais como: o próprio estudante, a família dele ou 
o professor e denominam esse tipo de visão de “individualista e naturalizante”, posto que o problema, sob 
esse prisma, é compreendido de maneira descontextualizada. Na mesma arguição, elas expõem que 65% 
dos estudos primam pelo não criticismo na análise do fracasso escolar, o que torna o estudo “individualizante”, 
uma vez que imputar a culpa às crianças e adolescentes pelo seu fracasso é eximir o sistema/sociedade de 
serem agentes de promoção/contribuintes deste ato também. 

Patto (2015) diz que no final do século XIX a educação começou a ser baseada em moldes do 
sistema Taylorista (aprovação em série, rapidez e estudo voltado para o mercado de trabalho – trabalho 
alienado) e a justificativa do fracasso de alguns se dava por questões “biológicas” e então a estrutura da 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

desigualdade social no Brasil apenas continuou a acontecer (uma vez que vinha apenas para se somar à 
desigualdade contínua já existente no pós-escravidão). 

Ibidem (1992) remonta que às margens do século XX (fim do XIX e início do XX) no mundo ocidental 
houve uma “cruzada psicométrica” que se propunha a constatar aqueles que eram “escolarizáveis” e encontrar 
uma forma de analisar a conjuntura de que “os homens mais ilustres [...] da arte, da ciência e da política 
pertenciam a sucessivas gerações das mesmas famílias” (p.110) e a “escala de inteligência infantil de Binet” 
chegou a diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil, para mensurar psicometricamente a capacidade dos 
analisados. Pouco depois, viriam os testes de personalidade para classificar os “ajustados” e “desajustados” 
e os “normais” e “anormais” (p.110). 

O fracasso escolar, que fora historicamente se naturalizando na educação do Brasil, e que se 
consolida com argumentos baseados em aptidões e meritocracia, mas, na verdade, tem um público-alvo bem 
determinado. Esse alvo tem cor, sexo, CEP e um padrão de vida definido: meninos pretos ou indígenas, que 
vivem em áreas onde a sociedade não costuma olhar, e que são pobres, de acordo com a Unicef (2021). 

Geograficamente falando, esses meninos (em sua maioria) residem em áreas afastadas dos 
grandes centros urbanos, seja nas periferias, seja nas cidades do interior ou também nas regiões 
extremamente afastadas, que correspondem ao Semiárido ou à Amazônia Legal Brasileira, e se deparam 
todos os dias com conflitos sociais que vão desde o racismo, classismo, LGBTfobia sexismo e outros.  

O documento da Unicef também classificou as principais justificativas/alegações que são utilizadas 
em discursos para explicar que “nada se pode fazer” para reverter a situação do fracasso escolar, veja o 
quadro a seguir: 

 
Quadro 1: Principais justificativas dadas para o “fracasso escolar” 

Alegações / 
Justificativas 

O que se costuma usar como justificativa  

Culpa dos estudantes 
e de suas famílias 

Desinteresse; pobreza; carência afetiva; problemas de saúde 
mental;                     desestruturação familiar; indisciplina. 

Culpa dos 
professores 

Desinteresse do profissional; relacionar esse “desinteresse” com os baixos salários; qualidade 
da formação; desconhecimento de metodologias ativas; construção de planos de aula 

desconcatenados da realidade; 

Culpa do sistema 
educacional 

Desorganização seriada do ensino; descompromisso com a educação pública;  
o baixo investimento em infraestrutura; 

Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 
 

Analisar essas alegações é um convite para refletir a respeito do porquê elas são tão comumente 
trazidas à tona e o próprio documento apresenta uma análise crítica ao pô-las em cheque, como, por exemplo, 
explorar o fato que problemas como “carência afetiva”, “saúde mental” ou “desestruturação familiar” não 
necessariamente são condições imbricadas a famílias pobres. Patto (1988; 1992) diz que muitos acreditam 
que crianças pobres sofrem de “carência cultural” ou que os professores têm agido de forma intencional para 
produzir ainda mais esse grande problema social. Contudo, informações coletadas dos dados do Censo 
Escolar (2019) trazem um fato inerente à sociedade pobre desse país: apenas 30% das escolas do Brasil, 
aproximadamente, possuem bibliotecas/salas de leitura, quadras poliesportivas e/ou salas de informática; 
cerca de 31% têm dependências adaptadas e acessíveis e 41% possuem sanitários para deficientes físicos. 
Essas últimas informações nos levam a supor que a produção do fracasso escolar se concentra em 
grupos específicos (UNICEF, 2021). 

Culpar a família e o espaço/lugar onde a criança está inserida não é algo novo, uma vez que Patto 
(1988; 1992) toma o artigo de Ofélia B. Cardoso (1949), de caráter científico, para demonstrar o preconceito 
e os estereótipos sócio-culturalmente lançados sobre crianças pobres, por exemplo. Além dela, Sampaio 
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Dória, considerado por muitos como um grande “educador”, se utilizou das expressões “vadios e anormais” 
para se referir àqueles que “repetiam” o ano letivo naquilo que hoje denominamos de 1º ano do Fundamental 
(PATTO, 1992). 

Para corroborar com aquele que a Unicef considera como um dos principais responsáveis pelo 
fracasso escolar, o sistema educacional, ibid (1988) cita em sua obra um trecho de Almeida Junior que nos 
anos 1950 já falava sobre a má formação dos professores e que a expressão “calamidade” aparecia associada 
ao ensino primário no país já na década de 1940. 

É sabido que em nosso país a desigualdade social estrutural está arraigada na população pobre 
(que é majoritariamente preta e indígena) e essa condição socioeconômica obriga adolescentes e crianças a 
trabalhar, sob condições sub-humanas, alguns casos até análoga à escravidão ou similares a, como é o caso 
dos catadores de sururu, quebradores de coco, torradores de castanhas, açaizeiros, madeireiros, carvoeiros, 
as meninas das BRs - que se prostituem desde a adolescência -, as crianças que cuidam de crianças (babás), 
as que “nasceram com o pé na cozinha” (frase tipicamente utilizada por racistas), entre outras formas. 

A sociedade sabe disso, conhece o problema, mas como fora dito na introdução do texto, “a 
“naturalização do fracasso escolar” [...] é aceita por uma grande parcela da população brasileira que já está 
acostumada e não consegue mais enxergar isso como um problema” e Patto e Leonardo et al (2015) falam 
que se tornou comum uma interpretação equivocada por parte de integrantes da sociedade, ao dizer que as 
dificuldades que os alunos apresentam durante o estudo podem vir a ser sanadas após um atendimento 
psicológico/médico que justificará(ria) o fracasso escolar destes.  Leonardo et al (2015 apud PATTO, 
1990) citam que a escola foi concebida para atender a um estudante “ideal”, todavia, quando o estudante que 
chega à instituição não apreende de acordo com aquele modelo/método, é imputado a este que ele apresenta 
“disfunções psiconeurológicas”; as autoras ponderam que este tipo de análise é rasa, posto que, analisa 
apenas o problema como se fosse culpa do indivíduo e não as relações socioculturais nas quais ele está 
inserido.  

Sabe-se que o fracasso escolar não tem sido combatido, mas apenas medicado, entretanto Arroyo 
(2000) diz que não se pode esperar a mudança vir do sistema educacional e que é preciso agir para tal, porém 
o autor esquece que, em se tratando de educação pública, em especial em áreas mais remotas do país, o 
coronelismo e a imposição de currículos e metodologias didáticas provêm de cima para baixo e o professor é 
obrigado a seguir a diretriz. Neste tipo de posicionamento, é preciso que fique às claras que a opinião crítica 
aqui vai de encontro à posição de Arroyo (2000) e ao encontro de Patto (1988; 1992; 2015), Ciavatta (2014), 
Saviani (e Galvão, 2021) e da própria Unicef (2021), pois é sabido que neste país os que não dançam 
conforme a música são perseguidos e mesmo que a intenção seja causar a revolução e “ousar”, como diz 
Freire, é preciso manter os pés no chão em algumas situações e entender que nossa atuação enquanto 
docente tem um limite. 

Terceira análise: Muito tem-se falado sobre a Educação X.0, naquele discurso sobre a educação 
do futuro, conectada, tecnológica (atualmente, alguns utilizam 3.0 ou 4.0 para se referir à etapa atual) que 
“resolverá todos os problemas da sociedade”. Kuenzer (2005) cita que atualmente estamos em uma fase 
produtiva “Toyotista” e a educação segue esse ritmo, pois, é “siamesa” do sistema econômico em voga.  

Algumas perguntas serão lançadas aqui para analisar a possibilidade da promoção de uma 
educação 3.0/4.0 em escolas 0.0: 1) é possível uma educação 3.0 em uma escola onde as salas de aula 
nem ao menos portas possuem? 2) Educação 4.0 numa instituição onde os estudantes nunca sequer viram 
um computador de perto? 3) Educação 3.0 para os que acordam 4 da manhã para ajudar a família a ganhar 
o “pão”? 4) Que educação 3.0/4.0 pode ser implementada numa escola onde os professores têm formação 
precária e as secretarias de educação os coagem a se comportarem como burocratas do currículo? Bem, é 
evidente que as benesses da evolução tecnológica têm pontos muito positivos (o debate aqui não é para 
veredar por esse caminho), todavia é preciso entender que, para implementar uma educação voltada à 
humanização, alguns pontos precisam ser analisados.  

O que está sendo denominado de escolas 0.0 no parágrafo anterior são as instituições brasileiras 
que apresentam uma estrutura que está além da precariedade. O documento da Unicef pauta esses 
problemas ao quantificar o número baixo de escolas que possuem uma simples biblioteca (CENSO ESCOLAR 
in UNICEF, 2021). Como imaginar uma educação 3.0/4.0 (que pela denotação/epistemologia metodológica 
se entende o uso de recursos auxiliares, geralmente tecnológicos, ao processo de ensino-aprendizagem) 
acontecer em uma unidade onde sequer água, banheiro ou merenda, com o mínimo de qualidade, existem? 

A educação 3.0/4.0, de fato, é uma alternativa integradora de informações e pode sim ser utilizada 
como uma proposta para promover uma educação libertadora, porém, antes da chegada delas, é preciso 
chegar o básico, o mínimo que não é garantido. Logo, em escolas 0.0 a educação 3.0/4.0 continuará sendo 
uma falácia.   
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Quarta análise: O papel dos agentes sociais como vítimas ou coautores do fracasso escolar se 
apresenta pari passu o desenvolvimento diacrônico da própria sociedade brasileira, posto que, nesse país, 
nunca houve uma democracia plena (PATTO, 2015) e culpabilizar outrem foi/é um misdisrection, um despiste, 
para atrair o foco a quem não deveria recebê-lo. 

Os professores não podem ser vistos como o principal problema a ser enfrentado para combater o 
fracasso escolar, uma vez que a formação pedagógica deles é exígua, tecnicista e burocrática, os fazendo 
ter que seguir técnicas de ensino impostas pelas secretarias de educação (PATTO, 1992; 2015) e o papel 
deles acaba por aviltar-se, já que eles saíram do “protagonismo”, foram para o “coadjuvantismo” e agora 
caminham para a “figuração” na educação, em algumas situações, e “quanto mais a escola se apressa na 
formação dos indivíduos, esfacela os conteúdos e desqualifica o papel da educação na humanização dos 
seres humanos, mais ela garante o sobreviver e não o viver” (SAVIANI; GALVÃO 2021 apud GALVÃO, 
LAVOURA e MARTINS 2019 p. 91, grifo do autor) e essa culpa pela escola não ser crítica não pode ser 
imputada apenas aos professores, mas sim a todo o sistema existente, onde o profissional da educação “tem 
que ser” um porta-voz da política educacional capitalista, (neo)liberal, curricularizada e pensada para a 
manutenção da ordem existente (todavia muitos resistem, lutam, enfrentam o sistema, transformam – isso é 
a educação/teoria que Saviani denomina de contra-hegemônica).  

A falta de verbas para a educação, o seu uso inadequado e a insipiência das sociedades capitalistas 
(em especial naquelas onde o sistema ainda é degradante) primam por uma educação que visa os interesses 
das classes dominantes, numa relação de dominante vs dominado e Patto (1992) faz um recorte desse 
problema ao citar os maus salários pagos aos docentes e a divisão de classes dentro da própria escola, o que 
ela denomina de “linha de montagem” onde os técnicos (supervisores, psicólogos, orientadores, etc.) têm 
mais poder, além de serem melhor remunerados que os professores, que são executores das decisões que 
provêm do andar de cima, metaforicamente, denominados pela autora de ““trabalhadores braçais” mal 
remunerados” (p.115). 

Na escola, enquanto estrutura física e humana, os problemas aparecem, tais como a falta de 
material, de infraestrutura, de pessoal (funcionários), entre outros; classificar estudantes em níveis (fraco, 
médio, forte), agrupar repetentes na mesma turma, entregar as “turmas que ninguém quer” a professores 
novatos, o ensino repetitivo e monótono, etc. além disso, esses professores tentam solucionar os problemas 
existentes solicitando/exigindo do estudante “contribuições em dinheiro [...], uniforme completo e listas 
abusivas de material escolar, criando [...] uma situação insustentável aos que não podem arcar com estas 
despesas” (idib, p.115-116) e esse é mais um problema que se repete nas redes públicas de ensino. O Estado 
não envia a verba necessária; a escola não possui o material;  o professor pede ao estudante que contribua, 
mas se ele não o puder/fizer, o(a) professor(a) tem/terá que tirar do já apertado salário para poder investir em 
materiais para promover uma aula mais dinâmica, diferenciada. É um castelo de cartas, que quando derruba 
a primeira, as outras vêm caindo em seguida.  

Quando analisamos os alunos pobres e suas famílias, estes são as maiores vítimas desse sistema. 
A história da meritocracia (que serve ninar uns neoliberais) encontra na falta de oportunidades iguais uma 
barreira gigantesca. De fato, não se pode comparar a qualidade estrutural de uma escola para a classe média 
(de B para cima) com as escolas 0.0 existentes nos rincões deste país, sem contar que quando os 
responsáveis são convocados à escola, geralmente, é para participar de reuniões em que os(as) 
professores(as) informarão a respeito dos problemas mentais que seus filhos têm e que foram detectados 
pelos docentes (PATTO, 1992); essas informações são levadas em consideração por essas famílias, pois o 
Darwinismo Social neoliberal está incutido na cabeça delas, que ainda enxergam na escola a única esperança 
de um futuro melhor.  

Esses pais, ao tomar como verdade esse problema “detectado”, começam a buscar na história de 
suas próprias famílias momentos e experiências que justificam o fracasso escolar, como, por exemplo, ao 
dizer que “acho que é de família, ninguém tem sina para o estudo” ou então “eu e meu marido somos leigos 
[...] meus filhos vão na escola, mas também não entendem, não conseguem aprender. Acho que não é coisa 
pra gente” (ibid apud FRELLER 1993, p.118), aceitando, infelizmente, o fracasso escolar como uma sentença.  

Quinta análise: Além das diversas alegações apresentadas até agora nesta pesquisa, o documento 
da Unicef (2021) também apresenta em seu corpo alguns fatores que podem ser considerados como 
favoráveis à reprovação, tais como: a organização seriada; a justificativa de que o estudante será exposto 
ao conteúdo por mais tempo e terá uma nova chance de aprender; o estabelecimento de um currículo baseado 
em “competências” (Kuenzer [2005] também tece uma crítica sobre as ‘competências’), esquecendo-se que 
a educação é uma formação coletiva e não individual (aqui, é possível fazer um parênteses para justificar 
essa ideia se baseando nas múltiplas inteligências que Gardner nos apresenta desde 1983, sendo assim, 
porque o currículo tem que ter competências formuladas por alguém se as pessoas nõ são iguais e têm 
múltiplas formas de conceber a inteligência?) e, dessa forma, segrega mais uma vez, os estudantes que não 
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atingem aquelas habilidades pré-determinadas; além da violência e da discriminação disfarçadas de 
“brincadeiras”. 

Os dados, através dos levantamentos feitos, servem para corroborar ainda mais com a exclusão e 
empurrar ainda mais para dentro do poço essas crianças e adolescentes. Combater o fracasso escolar é 
uma incumbência dos agentes da sociedade como um todo, não é reprovando que se alcança o sucesso, 
pois esse tipo de ação apenas pune, ainda mais, os que o sistema capitalista e a cultura dominante já fazem 
todos os dias. Arroyo (2000) chama de miragem e engano classificar o sucesso com aprovação e o fracasso 
com reprovação. 

Os gráficos a seguir têm como base as informações coletadas no documento da Unicef (2021) sobre 
Reprovação Escolar e que se guiou em dados coletados no Censo Escolar de 2019. Os dados a seguir têm 
como universo quantitativo o número de 27.780.779 matrículas.  

 
Gráfico 1: Número total de estudantes reprovados em escolas públicas  

brasileiras (municipais e estaduais) em 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

Ao analisar o universo de matrículas totais do Censo Escolar 2019, é possível inferir que cerca de 
8% dos estudantes matriculados, mais de 2,1 milhões, foram reprovados e a maior parte deles, mais de 900 
mil, foi no (Ensino) Fundamental 2. 

 
Gráfico 2: Taxa de reprovação (%) em escolas públicas brasileiras (municipais e estaduais) em 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

Neste outro, é possível depreender que a porcentagem de estudantes que são retidos no 
Fundamental 2 e no Médio é bastante elevada e representam quase o dobro da do Fundamental 1 em cada 
cenário analisado.  

 
Infográfico 1: Taxa de reprovação (%) em escolas públicas brasileiras  

(municipais e estaduais) nas macrorregiões do Brasil em 2019 
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Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

No gráfico acima, de acordo com os dados levantados, nota-se que o percentual de reprovação no 
Brasil é mais elevado no Norte, Sul e Nordeste, respectivamente. Os municípios brasileiros respondem por: 
83,8% das matrículas do Fundamental 1; 50,8% do Fundamental 2 e 0,6% do Médio. Já os estados ficam 
responsáveis por 16,2% no Fundamental 1; 49,2% do Fundamental 2 e 99,4% do Médio (Unicef, 2021 apud 
Censo Escolar, 2019). 

 
Gráfico 3: Taxa de reprovação (%) por esfera de atuação administrativa  

(municipais ou estaduais) em 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 
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A Unicef em seu documento menciona este gráfico acima como um importante dado, pois, ao saber 
que 50,8% dos estudantes do Fundamental 2 estudam sob incumbência municipal e 49,2% sob a estadual, 
mesmo com um número de matrículas tão próximos, os municípios têm taxa de reprovação média de 10%, 
enquanto que os estados têm 8,4%. 

Os últimos levantamentos apresentam que o percentual de alunos reprovados no Brasil está em 
decréscimo, no entanto esta queda têm se dado de maneira lenta, já que em 5 anos (de 2014 - 2019) a 
redução no Fundamental 1 foi de 6,2% (2014) para 5,1% (2019); no Fundamental 2 foi de 11,7% (2014) para 
9,2% (2019) e no Médio de 12,1% (2014) para 10% (2019) mesmo com ações de promoção para 
regularização do fluxo. O fracasso escolar é maléfico a ponto de demonstrar que em 2019 estavam 
matriculados no Fundamental 2 cerca de dois milhões de adolescentes (15 a 17 anos) escancarando à 
sociedade outro problema cruel (distorção idade-série). 

 
Gráfico 4: Taxa de reprovação (%) em escolas públicas brasileiras  

(municipais e estaduais) de acordo com a Etnia - 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

É possível perceber neste gráfico de número 4, através das análises quantitativas supracitadas, 
assim como fora aludido ao longo do estudo (através da opinião fundamentada de estudiosos da temática) o 
quão desigual, injusto e categorizado é o fracasso escolar. Os dados acima trazem os indígenas, pretos 
e pardos como as etnias mais afetadas (no documento da Unicef e na PNAD eles denominam “raça”, 
entretanto estudos genéticos e psicológicos demonstram que não existem diferentes “raças humanas”; as 
diversas tonalidades de pele não são classificações completas ou divergentes a ponto de “racializar” o homem 
e/ou dividi-lo em grupos específicos [PATTO, 2015]. Então, será utilizada a terminação etnia para este fim, 
ao longo deste trabalho).  

Do total de reprovados em 2019, pouco mais de 1 milhão, ou 49,8% do total, se declarou indígena, 
preto ou pardo. Dos mais de 2,1 milhões de alunos retidos, mais de 1,3 milhão eram meninos (64,2% em 
número objetivo) e pouco mais de 750 mil eram meninas (35,8%). 

Em se tratando de estudantes com algum tipo de deficiência, foram cerca de 860 mil matrículas 
e cerca de 100 mil reprovações neste grupo. A média de reprovação no brasil é de 7,6%, mas entre as 
Pessoas com Deficiência (PcDs) este número vai a 11,5%, quase 4% a mais que um estudante que não 
apresenta essa condição (UNICEF, 2021). 

A situação fica ainda mais aguda quando nos referimos a estudantes de determinadas áreas desse 
país, vejamos o próximo gráfico: 

 
Gráfico 5: Taxa de reprovação (%) de estudantes residentes em comunidades específicas brasileiras que estavam 

matriculados em escolas públicas (municipais ou estaduais) em 2019 
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Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

35,7% dos quase 27,8 milhões de estudantes que se matricularam em 2019 eram provenientes da 
Amazônia Legal ou no Semiárido Brasileiro (o que significa mais de 10 milhões de crianças e adolescentes 
que vivem nessas regiões), locais onde se concentram boa parte dos Assentamentos, Remanescentes de 
Quilombo e Terras Indígenas as quais foram apresentadas no gráfico. Enquanto que no Brasil a porcentagem 
média de reprovações é de 7,6, esses números saltam para 10,8% e 10,6% em terras indígenas e em áreas 
remanescentes de quilombos.  

 
Gráfico 6: Taxa de reprovação (%) de estudantes de escolas públicas (municipais ou estaduais)  

residentes na Amazônia Legal e Semiárido Brasileiro em 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

Interpreta-se a partir do gráfico acima que ambas as regiões (Amazônia Legal e Semiárido 
Brasileiro) apresentam taxas de reprovação maiores que a média nacional no Fundamental 1 e em destaque 
os 7% de taxa de retenção na Amazônia Legal; outro destaque negativo fica por conta dos 11,2% de 
reprovação no Fundamental 2 no Semiárido; em ambas as regiões, a taxa de retenção no Médio ficou abaixo 
da média brasileira. 

Outro grande problema trazido pelo documento é a temática do “abandono escolar”. Inúmeros são 
os fatores ligados a esse problema desde os intraescolares aos ex-situ. Os principais fatores ex-situ que 
levam ao abandono são a gravidez na adolescência, a necessidade de trabalhar para complementar a renda 
familiar, entre outras ocupações; todavia o estudante também encontra dentro da escola um fator de repulsão, 
seja o currículo desassociado de seus interesses, sejam as práticas conteudistas que promovem o 
desinteresse, ou então a quantidade de vezes que aquele estudante foi retido. A ação de reprovar é um 
estímulo ao ato de desistir/abandonar a escola (UNICEF, 2021).  
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A maior parte dos estudantes que abandonam a escola estão no Fundamental 2 e, principalmente, 
no Médio. Dos mais de 620 mil abandonos, 213.434 e 330.586 foram os números de abandonos no 
Fundamental 2 e no ensino Médio, respectivamente. A taxa média de abandono escolar no Brasil é de 2,2%, 
entretanto este número chega a 5,5% relativo ao ensino Médio.  

 
Gráfico 7: Taxa de abandono (%) de estudantes de escolas  

públicas (municipais ou estaduais) em 2019 

 
Fonte: Autoria própria (adaptado de UNICEF, 2021) 

 

A partir dos dados acima, infere-se que a porcentagem de abandono escolar no Norte e Nordeste 
são as mais altas do país, com destaque para a região Norte (9,9%) com quase o dobro da média nacional 
(5,5%).  

Em se tratando do abandono a partir de uma análise étnica: 5,3% de indígenas; 2,9% de pretos e 
2,6% de pardos são as maiores taxas de acordo com a cor da pele, enquanto que a média Brasil é de 
2,3% (para estudantes brancos, este valor é de 1,4%). Os dados também trazem que os meninos 
abandonam mais a escola (55,6%).  

 Estudantes com algum tipo de deficiência também tendem a abandonar mais, 2,7% (frente à média 
nacional que é 2,3%), assim como os estudantes da zona rural (2,7%), frente aos das cidades (2,2%). Já os 
que residem em Terras Indígenas (5,7%), Assentamentos (3,0%) e Áreas Remanescentes de Quilombos 
(2,8%) todos superam a média nacional de abandono escolar.  

Como se observa no gráfico 7 e nas informações dos dois parágrafos anteriores, as limitações de 
acesso causadas por diversos fatores (distância, localização, percurso diário até a instituição, além da 
necessidade de alimentação – o que leva crianças e adolescentes a desistirem dos estudos) demonstram, 
mais uma vez, através de dados quantificados, que o fracasso escolar tem cor, CEP, idade e condição 
socioeconômica muito bem definidos. 

A retroalimentação da cultura da reprovação, que pode levar ao abandono escolar, que em seguida 
apresenta o conceito de distorção idade-série, que atinge mais de 6 milhões de estudantes e se caracteriza 
a partir do momento em que algum estudante “reprova” e se atrasa em, pelo menos, dois anos. Os dados 
que, enquanto a média nacional de distorção é de 21,1%, 29,4% dos estudantes de escolas públicas 
(municipais e estaduais) da região Norte e 27,6% no Nordeste (as duas maiores porcentagens do país) é o 
número de estudantes em distorção. Etnicamente, indígenas (40,2%), pretos (29,6%) e pardos (23,9%) são 
os que mais sofrem, alarmantes, 46,8% de estudantes com deficiência estão nesta situação (UNICEF, 
2021).  

O documento indica que existem fatores que elevam as chances de abandono e reprovação escolar, 
tais como: instituições com distorção idade-série mais altas; escolas geograficamente pouco acessíveis; o 
nível socioeconômico dos estudantes; etc. 

Já em se tratando dos fatores que minoram as chances de abandono e reprovação escolar estão: 
o nível socioeconômico dos estudantes; regularidade do corpo docente da instituição; formação dos 
professores; aumento da hora-aula diária; etc. 

Para solucionar o problema do fracasso escolar não há uma regra injuntiva direcionada que 
solucione todas as mazelas sociais construídas há séculos, muitas à ferro e fogo. É necessário um processo 
de reconstrução coletivo que centralize o estudante e sua comunidade, família e escola, que se objetive, de 
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fato, a mudança social, a promoção do saber sistematizado e fundamentado para aquele público, que se 
organize e (re)signifique a formação pedagógica, que o senso comum fique de lado para que o criticismo 
venha contribuir com a mudança que almejamos ver.  

A escola fazendo sua parte enquanto instituição que promove a transmissão de conteúdos; a 
comunidade como o espaço social em que o estudante se desenvolve enquanto cidadão; a família como o 
principal polo de educação e proteção afetiva; e o Estado, principalmente, como o agente fomentador e 
transformador, que leva os serviços “básicos” às pessoas, que se utiliza da escola para a promoção da 
mudança social e que desenvolve o currículo e itinerários formativos para esta mudança ser possível; só, e 
somente só, desta forma, articulando-se os atores envolvidos, é possível conceber um plano de 
enfrentamento ao fracasso escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
A emancipação da humanidade/sociedade através da educação deve ser o norte que é preciso 

vislumbrar para alcançar uma cidadania mais justa e plena em que não haja mais estruturas hierarquizadas 
do saber, os chamados feudos epistemológicos, ou das competências e habilidades humanas, que façamos 
com que os integrantes da sociedade sejam ao menos dignos de poder ter um trabalho (sem haver exploração 
a partir dele) e o pão para si e seus pares. 

O artigo teve como questionamento central: “é possível conceber um ideal de escola, que seja 
voltado para a formação humana integral, nos moldes da exclusão e estruturalização atualmente vivenciados 
em boa parte do país? Quais ações podem ser propostas para este fim?” e a resposta para ele é, depende. 
Depende dos agentes sociais. Depende dos professores, da escola, das famílias e principalmente do governo. 
É possível sim, mesmo dentro do palheiro encontrar a agulha perdida. Poucos são os casos de escolas, nas 
áreas mais afastadas desse país, que conseguiram se tornar referências em qualidade educacional, mas 
mesmo que o número seja contabilizado na palma da mão, são bons exemplos.  

Acreditar que é possível (trans)formar uma sociedade não é um papel fácil, haja vista que a 
pandemia nada mais fez do que tirar um pano que encobria os que estavam “apagados”. É preciso reconhecer 
os esforços de pais, estudantes, profissionais da educação que se debruçaram ao longo de 2020, e dando 
continuidade em 2021, para alcançar o estudante que ficou sem poder acessar à escola e o Unicef (2021) diz 
que esse número é estimado em 5,5 milhões de crianças e adolescentes que tiveram esse direito negado no 
primeiro ano da pandemia. Unir esforços para solucionar esses problemas, em especial, aos que apresentam 
algum tipo de deficiência e os pretos/pardos e indígenas que necessitam de políticas públicas de inclusão 
pensadas especificamente para a necessidade destes é uma saída para promover justiça social.  

O caminho para a concretização de uma sociedade plena e justa perpassa pelas ações de 
enfrentamento ao fracasso escolar e propor alternativas que versem sobre a inclusão de crianças e 
adolescentes, analisar documentos como o da Unicef, além de ouvir profissionais e debater essa temática 
com quem está na “linha de frente” é imprescindível nessa conjuntura. O engessamento do currículo, a lida 
com o estudante como se ele fosse um tarefeiro e os conteúdos desassociados do real promovem o 
desestímulo que leva ao abandono, que por sua vez leva ao fracasso. 

Por outro lado, construir uma saída para este desafio é um trabalho que precisa de todas as mãos 
e mentes possíveis para operacionalizar uma resposta que seja viável e adequada aos anseios daqueles que 
mais têm sofrido com ele. Professores precisam ser ouvidos, o currículo precisa ser repensado, e uma 
proposta que têm sido apresentada para isso é a de uma reforma curricular transitiva, propositiva, objetiva e 
direcionada que verse sobre esses momentos e promova um resgate desse estudante em todos os seus 
aspectos (de)ontológicos, éticos, psicológicos e sociais. E essa forma caminharemos, lutando ainda, para 
vencer esse pesadelo e, por sermos brasileiros, não desistiremos nunca.  
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RESUMO 
 

O que impulsionou a realização deste trabalho foi apurar o programa Desenvolvimento Integral de Crianças e 
Adolescentes Ribeirinhas na Amazônia ofertado pela FAS às crianças e adolescentes Aripuanenses do Amazonas. 
Desenvolvimento social se refere à circunstância onde uma sociedade adquire melhores condições de vida de maneira 
sustentável. O objetivo geral é investigar a influência do programa DICARA quanto ao oferecimento de cursos e eventos 
no munícipio de Novo Aripuanã/AM como forma de desenvolvimento social. Para atingir o objetivo da pesquisa, destaca-
se três objetivos específicos: 1-fazer levantamento bibliográfico e documental quanto ao programa DICARA aplicado pela 
FAS as crianças e aos adolescentes de Novo Aripuanã/AM no ano de 2019, 2- explicar como ocorre o desenvolvimento 
social diante ao programa designado ao público alvo e 3- avaliar as Interdisciplinares quanto a oferta de cursos e eventos 
no município. Utilizou-se o método de abordagem dedutivo, que parte do geral para alcançar o particular.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fundação Amazonas Sustentável-FAS. Novo Aripuanã/AM. Educação. Desenvolvimento Social. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A educação no Brasil enfrenta vários desafios, considerando as barreiras impostas, principalmente 
quando se trata do município de Novo Aripuanã localizado na região Amazônica, devido ser um local de difícil 
acesso, além da falta de investimento e recursos por parte do Estado que não se ajusta aos dispositivos 
legais.  

Segundo Luiz (2017), A educação ribeirinha, onde predomina o ensino regular rural acabam não 
recebendo os devidos investimentos que são disponibilizados ano após ano, haja vista o déficit pelo Governo 
Federal do Brasil, fazendo com que os problemas se multipliquem.  

Os moradores do município precisam fazer um grande esforço para ter acesso à educação regular, 
até mesmo dependem de apoio de instituições não governamentais, para terem esse acesso, como é o caso 
dos municípios ribeirinhos pertencentes ao Estado do Amazonas.  

A Fundação Amazonas Sustentável-FAS através do programa Desenvolvimento Integral de 
Crianças e Adolescentes- DICARA têm levado desde o ano de 2014, cursos livres e eventos para os povos 
pertencentes ao estado do Amazonas, onde já foram beneficiadas crianças e adolescentes de 202 
comunidades só ano de 2019, conforme consta no relatório da FAS (2020).  

Os cursos e eventos já realizados em Novo Aripuanã são: serviço socioassistencial, visitas 
domiciliares, oficinas socioeducativas, primeira infância ribeirinha, curso de música, curso de redação, curso 
de teatro, curso de educação ambiental, curso de informática e curso de formação de práticas esportivas. 
(FAS, 2020) 

Pensar em educação no município e nos sujeitos que estão inseridos, é um grande desafio e isso é 
analisado através das condições socioeconômicas e educativas desses indivíduos, que se comparadas com 
às dos que vivem na área urbana, estes se sobressaem em termos de economia e educação. 

Desenvolvimento social é uma expansão da compreensão das dimensões do desenvolvimento, 
alargando a visão de uma concepção estrita relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros 
pilares do bem-estar social, sobretudo aqueles relacionados aos direitos sociais, que apareceu no século XX 
e em posterior momento foi ratificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. serviços 
(DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2020).    

Se forem destacados os aspectos educacionais dos ribeirinhos, serão percebidas uma grande 
decadência e fragilidade, pois segundo o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Anísio Teixeira- INEP 
(2016), o percentual de matriculados que estudam em escolas com esgoto sanitário, abastecimento de água 
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e energia elétrica que na maioria, são as escolas urbanas, é de 98.6%, e a menor parcela daqueles que não 
tem acesso a esses recursos que são os das escolas rurais, o percentual é de 87,8%.  

Em virtude destas questões relacionadas ao desenvolvimento social e educacional de crianças e 
adolescentes Aripuanenses, o presente trabalho, parte da problemática em saber se é possível constatar o 
desenvolvimento social mediante os projetos educacionais do programa DICARA aplicado as crianças e 
adolescentes do município de Novo Aripuanã no Amazonas no ano de 2019.  

Para responder a problematização se objetivou investigar a influência do programa DICARA quanto 
ao oferecimento de cursos e eventos para a o público alvo do munícipio de Novo Aripuanã no Amazonas 
como forma de desenvolvimento social.  

Os objetivos específicos são: 1- fazer levantamento bibliográfico e documental quanto ao programa 
DICARA aplicado pela FAS as crianças e adolescentes do munícipio de Novo Aripuanã no Amazonas no ano 
de 2019, 2- explicar como ocorre o desenvolvimento social diante ao programa oferecido ao público alvo e 3- 
avaliar as Interdisciplinares quanto ao ofertamento de cursos e eventos no município.  

O que impulsiona a realização deste trabalho é apurar o programa DICARA ofertado pela Fundação 
Amazonas Sustentável aos municípios, em especial as crianças e aos adolescentes Aripuanenses do 
Amazonas.  

O artigo se destina a todos os acadêmicos, bacharéis, licenciados, profissionais e pesquisadores da 
educação e aqueles que se interessarem pela temática.   

O desenvolvimento se deu em 03 fases distintas embora algumas quase simultâneas com 
levantamento bibliográfico e documental do programa DICARA no site da FAS, análise do material obtido e à 
conciliação com os registros bibliográficos.  

Foram consultados diversos documentos de cunho bibliográficos publicados por autores brasileiros 
que tratam sobre educação como forma de desenvolvimento social. 

Portanto, passar-nos-emos a leitura, a fim conhecer mais sobre a oportunidade das crianças e dos 
jovens do município de Novo Aripuanã/AM quanto ao acesso à educação como forma de desenvolvimento 
social e obtenção da resposta de problemática, indicada na introdução.  

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia é o caminho a ser trilhado para produzir conhecimento científico, dando as respostas 
necessárias, quais métodos e instrumentos utilizados, bem como as justificativas das escolhas, permitindo 
que o objetivo proposto pela pesquisa seja atingido. 

Utilizando-se a classificação de Marconi e Lakatos (2014) tem-se que o método de abordagem a ser 
adotado será o dedutivo, que tem como definição clássica ser aquele que parte do geral para alcançar o 
particular, ou seja, extrai o conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas.  

Tomando ainda por referência a classificação dos referidos autores será adotada a pesquisa 
bibliográfica de fontes primárias e secundarias (artigos científicos, dissertações de mestrado e tese de 
doutorado) e webgrafia, que nada mais é do os endereços de sites da Internet que tiverem textos utilizados 
na pesquisa.  

O desenvolvimento do estudo ocorreu em 03 fases distintas, embora algumas quase simultâneas. 
Na 1ª etapa, a de levantamento artigos, matérias, além de pesquisas bibliografias que delas extraiu-se 
informações relevantes, consolidadas e registradas, as quais compuseram o arcabouço teórico para as 
análises propostas.  A partir das informações da 1ª etapa, iniciamos a se a 2ª etapa fazendo à análise dos 
dados de forma qualitativa, pois de acordo com Vergara (2007) as análises qualitativas são exploratórias, ou 
seja, visa extrair dos entrevistados seus pensamentos que foram livremente ditos sobre algum tema, objeto 
ou conceito. 

Na 3ª etapa, referente aos registros bibliográficos, artigos, matérias, e outros, em meio eletrônico. 
Foram consultados diversos materiais de cunho bibliográficos, publicados por autores brasileiros, 

que tratam sobre a temática. Como base para esta proposta foram considerados, inicialmente, alguns estudos 
de autores como Franco (2002), Martins (2004), Pinto (2018) e dentre outros.   

 

DISCUSSÔES  
 

CARACTERIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL E DO MUNICÍPIO 
COMTEMPLADO 
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Fundação Amazonas Sustentável – FAS 
 

A Fundação Amazonas Sustentável-FAS é uma organização não governamental - ONG brasileira 
sem fins lucrativos, sem vínculos político-partidários, tendo como sua sede em Manaus, tem por missão 
contribuir para a conservação ambiental da Amazônia por meio da valorização da floresta em pé, da 
biodiversidade e da melhoria de qualidade de vida dos povos da floresta. (FAS, 2019). 

Criada em 08 de fevereiro de 2008, a Fundação atua em 16 Unidades de Conservação estaduais 
do Amazonas, onde já trabalhou junto a 583 comunidades ribeirinhas, beneficiando mais de 39.420 pessoas. 
As principais Iniciativas são implementadas por meio do Programa Bolsa Floresta-PBF, do Programa de 
Soluções Inovadoras- PSI e do Programa de Educação e Saúde- PES. (FAS, 2019). 

 

 
 

Figura 1. Sede da FAS em Manaus. 
Fonte: Site do relatório da FAS, 2020 

 

Para vencer o desafio de fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada a FAS acredita que é 
preciso primeiro reconhecer a complexidade da região amazônica para então poder planejar ações 
adequadas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. (FAS, 2019). 

Neste sentido, é importante que o desenvolvimento sustentável seja compreendido holisticamente, 
envolvendo também a oferta de educação, de saúde, de esporte e de lazer aos diferentes grupos de pessoas 
que estão ligados à conservação da mata e de seus recursos. 

Dentre eles, optar por trabalhar junto a crianças e adolescentes é estratégia central para garantir o 
futuro da Amazônia e de seus povos. (FAS, 2019). 

É com esse propósito que, desde 2014, a FAS desenvolve o Programa de Desenvolvimento Integral 
de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia- DICARA, que já atendeu aproximadamente 1,3 mil 
crianças de 165 comunidades de 5 municípios do estado do Amazonas. (FAS, 2019). 

 

Novo Aripuanã no Amazonas 
 

É um município brasileiro no interior do estado do Amazonas, Região Norte do país, no qual 
pertence à Mesorregião do Sul Amazonense e Microrregião do Madeira, sua população, de acordo com 
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, eram 26 046 habitantes. Sua 
área territorial é de 41.191 km², o que faz deste um dos maiores municípios do Brasil em área territorial. 
(NOVO ARIPUANÃ, 2021) 

O município de Novo Aripuanã é constituído de território desmembrado de Borba e Manicoré, por 
isso está sua história ligada estreitamente à desses municípios. O rio Madeira é a principal via de acesso de 
toda a zona a que dá o nome. (NOVO ARIPUANÃ, 2021) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Amazonense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borba_(Amazonas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manicor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Madeira
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Figura 2.  Localização de Novo Aripuanã no Amazonas. 
Fonte: Site de Novo Aripuanã, 2021 

 

Em 19 de dezembro de 1955, pela Lei Estadual nº 96, foi criado o município de Novo Aripuanã, 
desmembrado dos municípios de Borba e Manicoré, e constituído pelo território dos distritos de Foz do 
Aripuanã e Sumaúma, do primeiro, e dos subdistritos de Alvorada, Manicorezinho e Itapinima, do segundo, 
tendo como sede a Vila de Foz do Aripuanã, elevada à categoria de cidade. (NOVO ARIPUANÃ, 2021). 

 

 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Inicialmente se faz necessário abordar a parte conceitual do desenvolvimento social é uma 
expansão da compreensão das dimensões do desenvolvimento, alargando a visão de uma concepção estrita 
relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros pilares do bem-estar social, sobretudo àqueles 
relacionados aos direitos sociais, que apareceu no século XX e em posterior momento foi ratificado 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo desenvolvimento social (2020).   

O termo desenvolvimento social se refere à circunstância onde uma sociedade adquire melhores 
condições de vida de maneira sustentável. Ela está relacionada com o desenvolvimento econômico na medida 
em que uma melhor situação de vida pode ser oferecida à população através de melhores acessos aos bens 
e serviços (DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2020).    

Quando se refere ao desenvolvimento social, considera-se as condições gerais de vida da 
população, em relação a moradia, alimentação, saúde, educação, transporte e lazer. (RIBEIRO, 2012). 

Para o autor Franco (2002), todo desenvolvimento é considerado um desenvolvimento social e é 
preciso que altere tanto o capital social quanto o humano. Desenvolvimento social só ocorre quando se 
estabelece políticas que aperfeiçoem a forma como os componentes de um conjunto interagem entre si e com 
o meio externo. O autor ressalta que o desenvolvimento social só é plenamente efetivado quando todos os 
componentes da sociedade forem beneficiados.  

A educação como ação política tem sempre o propósito de mudança no sentido de modificar e 
melhorar as condições das pessoas e da sociedade em geral e, por isso mesmo, envolve a transformação 
das pessoas e das condições do seu acesso à participação nos grupos sociais, conforme entendimento de 
Matos (2004). 

O indivíduo que traz consigo a inquietude e a vontade de concretizar mudança sociais, só precisa 
apenas das ferramentas certas, no qual seria a educação. Através dela é possível a inserção do indivíduo ao 
mercado de trabalho. (RIBEIRO, 2012). 

Segundo Pinto e Dias (2018), os primórdios a educação é um vetor de transformação da sociedade, 
fazendo com que o indivíduo tenha autonomia diante da construção do seu saber, tornando-se assim um 
indivíduo mais crítico, elevando assim o patamar de desenvolvimento de uma sociedade.  

Supondo que a educação é um fator de transformação da sociedade e reforça a capacidade crítica 
do indivíduo, elevando assim o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Conclui-se que quanto mais 
desenvolvida ela for, mais facilmente se compreenderá o papel da educação. Ressaltando que quanto maior 
for à capacidade de análise que os cidadãos têm, maior será a transmissão do conhecimento, e maior será o 
nível de debates e consciência com os seus direitos e deveres perante a sociedade. (PINTO, 2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://conceitos.com/social/
https://conceitos.com/sociedade/
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Conforme menciona Lopes (2009) a educação como aprendizagem, constrói o desenvolvimento, 
formação, acesso à cultura e espaço de encontro entre gerações de pessoas que constroem histórias.  

Portanto, o desenvolvimento social está diretamente ligado à educação, pois é também através dela 
que se pode ter acesso ao saber, debater ideias e refletir sobre seu papel na sociedade. Para que um país 
se desenvolva socialmente, a educação precisa ser incentivada e promovida de forma que todos tenham 
acesso, só assim as desigualdades podem ser superadas. Por fim, a educação faz com que o indivíduo 
alcance pilares no saber para novos horizontes e além de alçar o mercado de trabalho, saindo da margem da 
pobreza e miséria, garantindo uma qualidade de vida geral da população.  

 

PROGRAMA DICARA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 

Programa DICARA aplicado pela FAS 
 

O Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia- 
DICARA é parte do PES- Programa de Educação, Saúde e Cidadania da FAS- Fundação Amazonas 
Sustentável, conforme relatório desenvolvido em 2019 pela FAS (2020).  

O programa tem como missão o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes 
ribeirinhas da Amazônia, por meio do acesso aos direitos, do fortalecimento de sua autonomia e autoestima, 
do reconhecimento sociocultural e do estímulo às potencialidades locais, considerando as diretrizes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. (FAS,2020) 

Têm como visão ser uma tecnologia social de referência que impulsiona o protagonismo e a busca 
por direitos de crianças e adolescentes da Amazônia, formando cidadãos que contribuam para o 
fortalecimento da autoestima e autonomia da comunidade em que vivem, tendo como público alvo crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 0 a 17 anos, moradores de comunidades ribeirinhas e bairros periféricos dos 
municípios de atuação. (FAS, 2020) 

O dito programa leva às crianças e adolescentes o direito de sonhar, de pensar livremente e de 
caminhar no sentido do desenvolvimento sustentável, oportunizando eles desenvolverem seus 
conhecimentos e apresentarem seus talentos. Isso fortalece os vínculos familiares dos ribeirinhos, 
proporcionando a construção de uma rede de proteção e afeto às crianças e adolescentes. (FAS,2020) 

Segundo a FAS (2020) é por meio de atividades nos eixos de educação, saúde e cidadania, que o 
programa desenvolve estratégias de enfrentamento aos desafios vivenciados por crianças e adolescentes 
como a evasão escolar, falta de oportunidade, violência doméstica, exploração sexual, desestruturação 
familiar, exclusão digital e cultural, falta de informações sobre cidadania e problemas relacionados ao 
consumo de drogas ilícitas e lícitas, no qual interferem diretamente no processo de formação das crianças e 
adolescentes do Brasil. 

 

 

 
 

Figura 3. A prática esportiva é um dos atrativos para os jovens do DICARA. 
Fonte: Site do relatório da FAS, 2020. 

 

Esse programa é financiado por recursos provenientes dos Fundos municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente- FUMCAD. O programa DICARA em 2019 atendeu 2,95 mil crianças e adolescentes 
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em situação de risco social em comunidades ribeirinhas, já ofertou 22 curso e atividades de cidadania, em 
sete municípios do Amazonas. (FAS,2020)  

Logo se percebe que o DICARA, desenvolvido pela FAS, é um programa bem estruturado, com o 
principal objetivo de levar oportunidades através da educação ao seu público alvo. Talvez se não fosse através 
desse programa essas crianças e adolescentes estariam longe de terem acesso aos projetos de cursos e 
eventos, bem como não teriam oportunidade de se desenvolverem educacionalmente e muito menos de forma 
social, pelo fato de estarem em um local de difícil acesso. 

 

Projetos de cursos e eventos realizados pelo programa DICARA 
 

Curso de música 

Os benefícios da música para o indivíduo independem da sua nacionalidade, e da sua cultura, pois a 
música é universal, e pode ser sentida e expressada de diversas formas. Um dos principais benefícios que 
ela oferece para as crianças são o favorecimento da sensibilidade, da criatividade, do senso de ritmo, da 
imaginação, da memória, concentração e tantos outros benefícios. Segundo Martins (2004), é fundamental 
analisar que tipos de benefícios podem ocorrer com o ensino musical para as crianças. 

De acordo com a (UNESCO, 2005) a linguagem musical é uma importante forma de expressão 
humana que promove comunicação social e integração e, por isso, deve fazer parte do contexto educacional, 
principalmente na educação infantil. 

O Programa DICARA, tem levado o curso de música a diversos municípios do Amazonas, onde 
crianças e adolescentes têm a oportunidade, de adquirir novas habilidades e conhecimentos. (FAS, 2020).  
 

Curso de educação ambiental 

 

O curso de educação ambiental busca incentivar a conscientização sobre a conservação do meio 

ambiente para crianças e adolescentes. A agenda de educação ambiental desenvolvida pela FAS busca o 

envolvimento das comunidades ribeirinhas em prol da educação para o seu desenvolvimento sustentável. 

(FAS, 2020). 

Educação Ambiental é um processo de aprendizagem e de ação educativa permanente, através das 

quais os indivíduos e as comunidades adquirem a consciência de que são parte integrante do meio ambiente, 

além de conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam capazes de agir, 

individual ou coletivamente, na busca de soluções ambientais, presentes e futuros (UNESCO 1987; BRASIL; 

SANTOS, 2011). 

Os cursos e atividades de educação ambiental têm levado para comunidades ribeirinhas do 

Amazonas, sendo Novo Aripuanã, um dos municípios comtemplados, estratégias de destinação dos resíduos 

sólidos a partir da logística reversa. (FAS, 2020). 

 

Curso de Informática 

 

A FAS (2020) levou por meio do Programa DICARA, 385 cursos de informática a sete municípios do 

amazonas em 2019, incluindo nessa lista o município de Novo Aripuanã, as aulas foram ofertadas a crianças 

e adolescentes moradoras das comunidades aripuanenses, permitindo a algumas delas o primeiro contato 

com o mundo digital. 

Segundo Brasil e Santos (2011), a educação será a única medida com que o Brasil se tornará uma 

grande nação, haja vista a coerção pelas leis através da imposição de penalidades para conter os danos 

ambientais, no qual não é o meio mais eficaz, a educação formará cidadãos com valores éticos sociais e 

culturais. 

Camargo e Bellini (1995) apontam para atividades e benefícios que podem ser produzidas com a 

mediação do computador, a saber, simulações que é uma importante ferramenta para facilitar a compressão 

de conteúdos difíceis e expandirem o saber. Tem os jogos que podem ser usados como aliados dentro do 

ensino, muitos podem ser utilizados em atividades multidisciplinares. E telemática que é tido como tecnologia 

promissora onde os sinais elétricos do computador são transformados em sinais e enviados a distância, 

facilitando a troca de experiência e acesso a informações entre os indivíduos.  

 

Curso de Teatro 
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O teatro é de fundamental importância no desenvolvimento mental e psicológico do indivíduo, o 

homem tem a necessidade de representar, sejam suas tristezas, angústias, alegrias e insatisfações ou até 

mesmo para cultuar. Desde os primórdios o teatro vem sendo abordado com a intenção de educar, as 

atividades de expressão dramática eram estudadas e centradas nos valores didáticos, fazendo com que o 

teatro fosse entendido também como um formador personalidade do homem. (NAZARETH, 2006). 

O curso de teatro desenvolvido pelo programa DICARA tem sido uma grande ferramenta para ajudar 

no desenvolvimento de crianças e adolescentes ribeirinhas no estado do Amazonas. 

 

Curso de Redação 

 

Através da produção de texto o indivíduo tem o poder de transmitir seus pensamentos, suas críticas, 

ideias e etc., a redação é uma forma de expressão onde todos têm direito ao acesso e é com esse objetivo 

que o curso é aplicado nas comunidades ribeirinhas, para levar esse direito de expressão as crianças e aos 

adolescentes ribeirinhas.  

A escrita como ferramenta de aprendizagem é defendida por diversos autores, como, por exemplo, 

Arthur Applebee (1984) e David Olson (1995), que defendem o recurso da linguagem escrita como um fator 

de maturação cognitiva, proporcionando uma ampla estruturação do pensamento, onde também a escrita 

facilita a reflexão sobre ideias e sobre linguagem. 

 

Visitas domiciliares 

 

As visitas domiciliares têm o intuito de monitorar a situação de vulnerabilidade das crianças e 

adolescentes participantes do Programa DICARA, estreitar as relações com as famílias beneficiadas e 

garantir a proximidade dos serviços municipais de assistência social com as comunidades ribeirinhas. Para 

isso, as visitas domiciliares são realizadas em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social 

dos municípios, que disponibilizam assistentes sociais para se juntarem à equipe do Programa. (FAS, 2020).  

Durante as visitas domiciliares são aplicados questionários para monitorar dados referentes às 

condições de moradia, condições de saúde, situação escolar e relações familiares. As informações obtidas 

auxiliam na determinação de estratégias de superação das vulnerabilidades específicas de cada comunidade, 

segundo a FAS (2020). 

 

Oficinas socioeducativas  

 

As oficinas socioeducativas abrangem temas em três vertentes: Saúde, Educação e Assistência 

Social, buscando a garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes assim como o protagonismo 

juvenil e disponibiliza informações acerca de temas sensíveis às crianças e adolescentes ribeirinhos, como o 

uso de álcool e drogas, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência. 

Tem como metodologia: Rodas de conversas, Debates, Palestras etc. de forma dinâmica e lúdica além de 

vídeos e jogos, sempre visando a sensibilização e empoderamento do público atendido. São realizadas em 

parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social. (FAS, 2020). 

As oficinas socioeducativas promovem o fortalecimento dos vínculos comunitários e estimulam o 

protagonismo das crianças e adolescentes, que são convidados a se manifestar acerca dos temas propostos. 

Desta forma, as oficinas socioeducativas contribuem para a criação de uma rede de proteção aos direitos das 

crianças e dos adolescentes ribeirinhas. (FAS, 2020). 

 

Primeira infância ribeirinha- PIR 

 

O Projeto Primeira Infância Ribeirinha- PIR, foi criado em parceria com a secretaria de Estado e Saúde 

do Amazonas- SUSAM e Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social- IDIS, para promover 

atendimentos em saúde especializados a crianças ribeirinhas de zero a seis anos. (FAS, 2019). 

Com o objetivo de cuidar das crianças que vivem na floresta, nasceu o Programa de Infância 

Ribeirinha- PIR, possibilitando o fortalecimento familiar de crianças ribeirinhas. Promovendo atendimento 

especializado, por meio de agentes comunitários de saúde. (FAS, 2020).  

Os Agentes Comunitários de Saúde são capacitados para desenvolverem atendimentos, baseado em 

uma metodologia que une educação e temáticas relacionadas à primeira infância. Onde eles fazem 
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acompanhamento da primeira infância ribeirinha, que vai desde a gestação, passando pelo nascimento, a 

amamentação e até o crescimento. (FAS, 2019). 

 

Eventos esportivos 

 

O esporte é um direito de crianças e jovens, porém poucos são os que têm esse direito atendido, para 

que essa realidade comece a mudar é necessário rever os programas de seleção que incluem essas crianças 

carentes no âmbito esportivo. Segundo a FAS (2019), a prática esportiva é um dos meios utilizados pelo 

programa DICARA, para promover a cidadania entre os jovens. 

Segundo Moraes (2011), muita das vezes a grande procura do esporte por pessoas moradoras de 

periferias ou classes menos favorecidas, pode representar uma forma de superação, por não ter acesso fácil 

a esse mecanismo. O esporte é tido como meio de socialização ou inclusão social, a prova disto é que têm 

crescido cada vez mais o aumento de números de projetos esportivos destinados aos jovens de classes 

sociais menos favorecidas. 

É com o objetivo de estimular o desenvolvimento integral e garantir o direito ao esporte às crianças e 

adolescentes ribeirinhas que o Programa DICARA desenvolve atividades esportivas em comunidades 

ribeirinhas do Amazonas. (FAS,2020). 

Portanto, nesse tópico foi abordado sobre o Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e 

Adolescentes Ribeirinha da Amazônia- DICARA, implementado pela FAS- Fundação Amazonas Sustentável, 

como forma de processo de inserção social e ação participativa com promoção das competências para o 

trabalho, superação das diferentes formas de exclusão social e à contribuição para o desenvolvimento 

sustentável orientado para a melhoria da qualidade de vida e do convívio social, através dos cursos e 

eventos  para  jovens e adolescentes de comunidades ribeirinhas do Amazonas, em especial no município de 

Novo Aripuanã no AM.    

 

Diálogos Interdisciplinares dos projetos vinculados ao programa DICARA  

  
A Interdisciplinaridade partiu do pressuposto que a realidade é una e indivisível, no qual o 

conhecimento se classifica como aberto, em que exige do educador uma maneira de ensinar que desenvolva 
no estudante a competência de estabelecer relações entre partes e o todo, superando a concepção 
unidirecional e fragmentada do conhecimento. (HARTMANN E ZIMMERMANN, 2006). 

Quando a escola oferece um ensino interdisciplinar, está focada em passar para os seus alunos 
uma visão ampla de mundo, que também os guiará fora da escola. Assim, a partir dessa abordagem, os 
estudantes compreendem como os diversos assuntos estão de fato relacionados: na verdade, os temas 
caminham lado a lado e não precisam ser vistos de forma separada, conforme COC (2020).  

Diante os projetos dos cursos de músicas, educação ambiental, informática, teatro e redação, e  dos 
eventos,  observa-se a associação de várias áreas, a saber, ciências humanas, letras, artes, ciência exata e 
ciências sociais aplicadas, em torno de um mesmo tema, isto é, o programa Desenvolvimento Integral de 
Crianças e Adolescentes Ribeirinhas na Amazônia- DICARA. Sendo assim, vislumbra-se a 
interdisciplinaridade na educação e desenvolvimento social por meio dos projetos.  

Portanto, é de grande importância que crianças e jovens possam realizar essas ligações entre as 
disciplinas e capaz de desenvolver a habilidade de analisar e de entender melhor como as situações podem 
estar associadas e influenciar tantas outras. 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa refere-se obre a oportunidade das crianças e dos jovens pertencentes ao município de 
Novo Aripuanã no Amazonas quanto ao acesso à educação como forma de desenvolvimento social.  

A Fundação Amazonas Sustentável-FAS apoia o desenvolvimento do público alvo com o Programa 
de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia-DICARA que é parte do 
PES- Programa de Educação, Saúde e Cidadania da FAS, aplicada em vários municípios do Amazonas, em 
especial o município de Novo Aripuanã.  

O Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia- 
DICARA é parte do PES- Programa de Educação, Saúde e Cidadania da FAS- Fundação Amazonas 
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Sustentável e ele tem como missão o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes ribeirinhas 
da Amazônia, por meio do acesso aos direitos, do fortalecimento de sua autonomia e autoestima, do 
reconhecimento sociocultural e do estímulo às potencialidades locais, considerando as diretrizes do Estatuto 
da Criança e do Adolescente- ECA.  

Sabe-se que crianças e adolescentes são indivíduos em desenvolvimento pessoal e formação 
psicológica, social, intelectual e biológica. Envolvê-los, capacitá-los e dar voz a esses agentes 
transformadores é uma das premissas da FAS.  A participação de crianças e jovens em ações comunitárias 
traz melhorias para eles, além de trazer um reflexo positivo para os pais, parentes e a comunidade. 

Essas ações têm feito com que crianças e adolescentes do município de Novo Aripuanã se 
desenvolvam socialmente. Muitos deles vivem em total isolamento, sem acesso aos direitos básicos como 
educação, saúde e assistência social, o que faz com que os Aripuanenses vivenciem um contexto de alta 
vulnerabilidade.  

É evidenciado o quão a margem da sociedade a população ribeirinha vive e o quanto precisam de 
oportunidade para ter acesso à educação que além de ser um direito de todos, é fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade em forma geral. A juventude traz consigo a inquietude e a vontade de 
concretizar mudanças, e para isso, ela precisa apenas das ferramentas certas.  

Foi com esta visão que o programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes 
Ribeirinhas da Amazônia foi criado, para levar oportunidades a esta parcela da população que vive nas 
comunidades ribeirinhas mais isoladas da Amazônia. Por existir este isolamento, essa parcela da população 
acaba ficando no esquecimento, isto é, invisíveis, e mesmo sabendo que os indivíduos vivem no mundo 
globalizado e de economia cada dia mais competitivo, e a educação precisa ser incentivada e promovida de 
forma que todos tenham acesso, pois é com ela são fortalecidas as pessoas e as comunidades, minimizando 
até os obstáculos que surgiram e que surgirão, como é o caso da FAS com o programa DICARA. 

O acesso à educação é o principal fator para o desenvolvimento social de uma sociedade. E o 
programa DICARA tem levado educação mesmo que de forma complementar, através de cursos de curta 
duração e eventos para crianças e adolescentes do município de Novo Aripuanã, fazendo que eles se 
desenvolvam socialmente e tenham oportunidades de melhorias para si e para a comunidade, que talvez 
pelas suas realidades geográfica e econômica não seria possível ter acesso.   

A interdisciplinaridade nos cursos livres e eventos vem aprimorando o conceito de conhecimento e 
de uma visão de totalidade, onde possam perceber que o mundo que estão inseridos é composto de vários 
fatores.  

Conclui-se que foi possível constatar o desenvolvimento social mediante os projetos educacionais 
do programa DICARA aplicado as crianças e adolescentes do município de Novo Aripuanã no Amazonas no 
ano de 2019 através do relatório desenvolvido pela FAS em 2019, em que os cursos livres e atividades 
desenvolvidas para o município foi fundamental para oportunizar novos conhecimentos em várias áreas, como 
meio ambiente, tecnologia, esportes, escrita,  e entre outros, bem como a mudanças no padrão de vida da 
população.  

Esse desenvolvimento nas crianças e adolescentes trouxe um reflexo também para a comunidade, 
haja vista que seus filhos e netos se tornaram indivíduos mais capacitados para, além que se tornarão 
multiplicadores de informações e capacitarão as futuras gerações de Novo Aripuanã, assim, minimizando a 
vulnerabilidade dos indivíduos com a educação que é a mais poderosa ferramenta de inclusão social.      

Por último, mas não menos importante, por mais que se trate de um município de difícil acesso, em 
que falta mais estrutura física e tecnológica, foi possível observar que o programa beneficiou tanto as crianças, 
adolescentes como comunidade geral com o processo de inserção social e ação participativa com promoção 
das competências para o trabalho, superação das diferentes formas de exclusão social e à contribuição para 
o desenvolvimento sustentável orientado para a melhoria da qualidade de vida e do convívio social.   
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RESUMO  

O presente artigo objetiva compreender as políticas educacionais públicas no Brasil e suas relações com as 
transformações históricas marcadas pelo avanço do neoliberalismo. Para evidenciarmos a materialização das políticas 
neoliberais no modelo de gestão educacional, delimitou-se os estudos do ensino médio do Estado de Santa Catarina, na 
transição do século XX para o século XXI. Nesse período as transformações históricas, econômicas, sociais e a relação 
entre Estado e Sociedade Civil foram redefinidas devido à expansão da ordem capitalista em processo da globalização. 
Nessa conjuntura manifestam-se novos protagonistas influentes nas diretrizes e políticas educacionais do país que 
conduzem reformas no sistema educacional. Este estudo, de natureza bibliográfica, observou que o processo de 
implementação das políticas neoliberais vem sendo concretizadas na gestão da educação nos últimos anos, atendendo 
às exigências dos Organizações internacionais, tendo como consequência a ampliação da segregação social e a 
precarização da educação pública.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais; Gestão Educacional; Ensino Médio; Santa Catarina. 

  
INTRODUÇÃO  

 

Este artigo tem como objetivo principal compreender as políticas educacionais públicas no Brasil e 
suas relações com as transformações históricas marcadas pelo avanço do neoliberalismo, que se torna 
tendência na gestão da educação pública.  Delimitou-se especialmente os estudos para a educação do 
Estado de Santa Catarina, na etapa do ensino médio, pelas transformações ocorridas no Brasil no contexto 
de Reforma do Estado, na década de 1990. 

Pode-se afirmar que as políticas neoliberais influenciam, diretamente, no conceito de educação e 
torna-se tendência mundial como modelo de gestão da educação pública. O neoliberalismo é uma ideologia 
que teve origem na década de 1940 do século XX e, posteriormente, houve a necessidade de seu 
desenvolvimento na sociedade civil, devido às transformações do modo de produção e a expansão do 
capitalismo mundial. 

Para que a ordem neoliberal se estabeleça e se expanda, é necessário que as relações sociais, 
políticas, culturais e econômicas passem por reformas. As reformas são entendidas como a modernização do 
Estado e necessárias para uma nova etapa de crescimento econômico. Neste contexto, o Estado é um órgão 
indispensável para a efetivação do receituário neoliberal e para que o capitalismo continue em vigor. As 
reformas do aparelho estatal buscam delimitar o tamanho da abrangência do Estado; descentralizar sua 
estrutura organizacional por meio da criação de novos formatos de organizações sociais; e ter mais autonomia 
na gestão e na administração pública. 

Neste cenário político manifestam-se novos atores com forte interferência e atuação. As 
Organizações e Organismos internacionais (OOs) como a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BM), 
o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) atuam em redes e articulam agendas políticas com disposições para a esfera educacional em âmbito 
mundial.  

A intensa articulação de países de todo o mundo foi possível devido ao processo de globalização 
iniciado por volta dos anos 1980.  Também chamado de mundialização e de transnacionalização, este 
fenômeno mundial refere-se a uma nova etapa do sistema capitalista que não se restringe ao sistema 
econômico, mas também é entrelaçado pela política, trabalho, cultura, entre outros (ALVES, 1997). 

Os convênios entre os países deliberam uma nova organização territorial e as orientações políticas 
das OOs projetam a educação no século XX por meio de reuniões internacionais, publicação de documentos, 
seminários, dentre outros (ROSEMBERG, 2000). As orientações promovidas pelas OOs conduziram e 
conduzem reformas no sistema educacional dos países, apresentando transformações nas políticas e na 
gestão educacional. 
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O Brasil foi fortemente articulado ao movimento mundial de reformas e de expansão de políticas 
neoliberais como tendência na gestão da educação. Para elucidar o contexto exposto nessa pesquisa, foi 
analisada a educação catarinense na etapa do ensino médio. Pretende-se por meio desta análise evidenciar 
as características e consequências resultantes dessa tendência que se estabelece na educação do século 
XXI. 

 

DISCUSSÕES 
ESTADO BRASILEIRO E SOCIEDADE CIVIL EM CONTEXTO DE REFORMAS 

 

Para compreender as tendências nas políticas educacionais atuais é necessário retomar o contexto 
das últimas décadas do século XX, marcado por importantes transições no modo gerencial da economia 
mundial. Na segunda metade da década de 1970, presenciou-se, no Brasil, a crise do Estado Militar, o 
esgotamento do “milagre econômico” e o início da crise econômica do capital em nível mundial evidenciada 
pela queda da taxa de lucros, altas taxas de inflação, déficit comercial e instabilidade financeira.  

Estes fenômenos desencadearam uma série de problemas para a sociedade civil, como o aumento 
do desemprego, crescimento da inflação, queda da produção industrial, compressão salarial e 
aprofundamento das contradições sociais (CARVALHO, 2012). 

As consequências da crise do capital geraram insatisfação pela população e cederam espaço para 
manifestações dos movimentos sociais que protestavam contra os baixos salários e condições precárias de 
trabalho, por moradia e reforma agrária. A partir de 1978 as greves ganharam força e se generalizaram por 
quase todos os estados do Brasil (CARVALHO, 2012). 

O movimento de oposição ao atual modelo de política enfraqueceu o regime ditatorial e impulsionou 
o surgimento de novas estratégias econômicas e políticas. A solução para a crise foi compreendida pela 
redemocratização e modernização do país, propondo um novo modelo de acumulação e organização 
produtiva do capital.  

Como processo de reconstrução da terceira grande crise do capital, a década de 1990 foi marcada 
por uma reestruturação em meio a globalização, a financeirização da economia e a reformas do Estado. Neste 
período a ideologia neoconservadora foi entendida como salvadora da crise, estabelecendo reformas 
orientadas para o mercado e o Estado mínimo. Nos anos de 1990 buscou-se a reconstrução e a modernização 
do Estado por meio da Reforma da Gestão Pública.  

A Reforma da Gestão Pública ou Reforma Gerencial do Estado teve início no Brasil em 1995, no 
primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) e com o Ministro da Administração 
e Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser-Pereira (1995-1998).  A reforma efetuou-se em nível federal pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e posteriormente pelo Ministério do 
Planejamento e Gestão, juntamente com os estados e municípios. 

Conforme explícito no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), o objetivo 
da Reforma é contribuir para a formação de um aparelho de Estado eficiente, compreendendo três dimensões: 

I) Dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura organizacional do 
aparelho do Estado através da criação de novos formatos organizacionais, como as agências 
executivas, regulatórias, e as organizações sociais;  
II) Dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de três novas formas de 
responsabilização dos gestores – a administração por resultados, a competição administrada 
por excelência, e o controle social – em substituição parcial dos regulamentos rígidos, da 
supervisão e da auditoria, que caracterizam a administração burocrática;  
III) Dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança 
generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda 
que limitada, própria da administração gerencial (BRASIL,1995, p. 18). 

A Reforma do Estado envolve a delimitação do tamanho do Estado; a redefinição do papel regulador 
do Estado; a recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa de implementar as 
decisões políticas tomadas pelo governo; e o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo 
de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar (BRESSER PEREIRA,1999). 

O novo gerenciamento do Estado foi entendido como uma tentativa de liberar a economia para uma 
nova etapa de crescimento econômico, reforçar a governança e a governabilidade. Oliveira (2015) afirma que 
o processo de reestruturação do Estado alterou sua relação com a sociedade civil por meio da adesão de 
critérios da economia privada na gestão do patrimônio público.  

A modernização do Estado foi entendida pela descentralização na delegação da dimensão 
administrativa, financeira e pedagógica para os municípios, iniciativas privadas e entidades filantrópicas em 
prol do aumento da produtividade. As políticas sociais são controladas pela contenção dos gastos públicos. 
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96) é possível observar as contradições 
entre os valores da educação pública adaptadas para o modelo capitalista. Ao mesmo tempo em que exige 
maior democratização, equidade social, ampliação dos direitos, expansão da escolaridade, por outro lado 
reforça a centralidade nos processos de avaliação de larga escala e flexibilidade administrativa do sistema 
educacional e das instituições escolares.  

Um novo contrato é feito entre o Estado e a sociedade civil na nova gestão pública. Neste momento 
a educação foi defendida como instrumento para a solução das desigualdades e problemas sociais. A reforma 
do Estado implicou em consequências para as políticas educacionais em âmbito mundial, o que representou 
retrocesso na garantia dos direitos educacionais e na redução nos investimentos públicos para com as 
políticas sociais.  

Novos atores aparecem neste cenário, como as Organizações e Organismos internacionais (OOs), 
que se tornam grandes orientadores na implementação das políticas e gestão da educação, e para a 
consolidação das reformas do Estado e manutenção da ordem vigente, assunto que será mais bem definido 
no próximo item.  

 

INFLUÊNCIAS DAS ORGANIZAÇÕES E ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

 

O intuito de apresentar este item parte da tentativa de demonstrar as interferências e a atuação das 
Organizações e Organismos internacionais (OOs) nas agendas políticas dos países, especialmente no Brasil, 
a partir do contexto de 1990, tendo como foco as deliberações que atingiram o campo educacional.  

Embora as discussões acerca das OOs, neste texto, remetam-se a partir do decênio de 1990, tais 
instituições tiveram origem após os anos de 1944, por meio dos acordos de Bretton Woods. Tem-se como 
exemplo de OOs criadas após a Segunda Guerra Mundial: a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BM), 
o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). O intuito inicial para a criação destas instituições era atuar na reconstrução dos países assolados 
pela guerra e contribuir nas relações internacionais (HARVEY, 2011). 

Para entender esse contexto internacional de 1990 é preciso, primeiramente, explicitar o conceito 
de globalização. Juntamente com o contexto de reformas, mencionado no item anterior, há o processo de 
globalização, o qual se inicia por volta dos anos 1980. Globalização, chamada também de mundialização e 
de transnacionalização, refere-se a uma nova etapa do sistema capitalista e caracteriza-se pela intensa 
articulação de países de todo o mundo, pelo entrelaçamento da economia, da política, da cultura, entre outros. 
Alves (1997) ratifica que a mundialização é um novo regime de acumulação submetido ao capital financeiro 
e que não se restringe apenas ao mundo econômico, mas também atinge o mundo da política, do trabalho e 
da cultura. Por sua vez, Ianni (2000) afirma: “são transformações que não só atravessam a nação e a região, 
como conformam uma realidade geo-histórica de envergadura global” (IANNI, 2000, p. 17).  

Por intermédio da transnacionalização do capital realizam-se acordos entre os países, como a 
formação de blocos econômicos, por exemplo, fato que contribuiu para a constituição de uma nova 
organização territorial. Isso se deve a conquista de novos mercados consumidores e a expansão do capital. 
Ao seguir o ideário neoliberal, as decisões tomadas em âmbito mundial são preponderantes nos governos 
dos Estados nacionais em detrimento dos problemas locais exigidos pela sociedade civil. Conforme Ianni 
(2000), “[...] está em curso uma crise generalizada do estado-nação. A crescente transnacionalização da 
economia não só reorienta como reduz a capacidade decisória do governo nacional” (IANNI, 2000, p. 17). 

Nesse período de mundialização do capital, pode-se verificar, destacadamente, a atuação das 
Organizações e Organismos Internacionais (OOs), “[...] observamos o papel estratégico de ‘antigos 
personagens’ que retornaram à cena com muita força: os organismos multilaterais (OMs), que, por novos 
caminhos, pretendem projetar a educação no século XX (SHIROMA, 2009, p. 180)”. No mesmo sentido, 
Damásio (2008) também destaca: 

[...] os anos 90 testemunharam a emergência de uma nova onda de acordos internacionais 
voltada para o desenvolvimento da Educação que, como consequência, implica a 
redescoberta da Educação como um campo fértil de investimentos (DAMÁSIO, 2008, p. 8).  

De acordo com Rosemberg (2000), as orientações políticas das OOs são amplamente divulgadas 
por intermédio de reuniões internacionais com representantes dos países, missões, publicações de 
documentos, relatórios, assessorias, traduções, seminários, portais da internet e das diversas mídias, dentre 
outros canais de divulgação. Segundo Silveira (1999), as reuniões ou as Conferências Internacionais de 
Educação (CIEs) também se configuram como espaços de divulgação “[...] de articulação e de relações de 
poder entre Estados sobre as orientações políticas e dimensões contraditórias” (SILVEIRA, 1999, p. 441).  
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Os temas debatidos nesses espaços de divulgação, considerados como estratégicos, não são 
aleatórios ou neutros. As discussões, apesar de não atingirem diretamente e imediatamente as políticas de 
cada nação, mostram caminhos a serem seguidos pelos Estados. No interior de cada país que as acata, na 
maioria das vezes, as recomendações internacionais transformam-se em programas ou projetos sociais. As 
orientações internacionais das OOs: 

[...] desempenham uma força peculiar, muitas vezes indireta e formal, nas decisões políticas 
nacionais, pois a elaboração de políticas públicas implica um intricado processo que se inicia 
com a identificação de problemas, sua definição como questão pública, seu ingresso na 
agenda de decisões mediante um complexo jogo de vários atores públicos e privados, até 
por fim culminar em uma decisão política (SILVEIRA, 1999, p. 444).    

Apesar das intensas proposições e condicionalidades das OOs, não há relação apenas “de cima 
para baixo”, uma vitimização dos países diante das recomendações internacionais. Nesse processo ainda é 
preciso considerar os interesses nacionais, ou seja, as intencionalidades dos países ao adotarem ou não 
determinada política mundial em sua agenda local. Como afirma Rosemberg (2000): 

[...] deve-se atentar para não se cair em falácias habituais: de se considerar que as 
orientações políticas das OMs são impostas aos governos nacionais sem sua anuência; de 
que as OMs sejam instituições homogêneas e que suas orientações sejam formuladas em 
base perfeitamente harmônica (ROSEMBERG, 2000, p. 64).  

Ao deliberar por seguir orientações de determinada OOs, os países elaboram programas, colocam 
em prática as recomendações e alocam recursos para as áreas indicadas. Para tanto, muitas vezes fazem 
empréstimos de Organismos internacionais que financiam tais ações sob determinadas condicionalidades, 
fato que promove parcerias entre as OOs. Como ilustra Bendrath e Gomes (2010) ao redigir sobre propostas 
da UNESCO financiadas pelo BM: 

Grande parte dos sistemas avaliativos é acordada em conferências internacionais entre 
Estados e colocados em prática nos países através da implantação de políticas públicas 
específicas, voltadas exclusivamente para se atingir os índices e metas pré-estabelecidos 
pelas Organizações Internacionais. [...] Podemos considerar tais políticas como pré-requisitos 
para a concessão de empréstimos internacionais, onde os sistemas de metas funcionam 
como reguladoras das políticas vigentes, contribuindo para a adequação entre interesses do 
Estado e dos Organismos Internacionais, colocando a educação como fator de análise 
creditícia (BENDRATH; GOMES, 2010, p. 162).   

Inicialmente a UNESCO, agência especializada do Sistema da Organização das Nações Unidas, 
era a instituição que se preocupava com a questão educacional em âmbito mundial. No entanto, a partir da 
década de 1990 outras organizações conseguiram espaço nas discussões sobre políticas educacionais. 
Como exemplo disso tem-se o Banco Mundial, o qual desde sua criação, segundo Damásio (2008), detinha-
se a concessão de créditos, financiamentos e investimentos às nações, e passa, após as décadas e 1960 e 
1970, a financiar e recomendar projetos educacionais, especialmente os referentes a educação básica, aos 
países em desenvolvimento. 

Vale ressaltar que, como alerta a pesquisadora Damásio (2008), há muitos impasses que envolvem 
a adoção das propostas educacionais internacionais, visto que, em vários casos, estas são consideradas 
“pacotes prontos” aplicados da mesma forma em diferentes regiões, desconsiderando a diversidade da 
realidade educacional. Além disso, a autora destaca: 

As principais críticas a esses pacotes são em nível de participação, resumindo-se, quase 
sempre, o poder da influência a um grupo de especialistas que, na maioria das vezes, não 
são pedagogos e, sim, técnicos, e caracterizando, por parte do Governo, ações autoritárias 
e pseudodemocráticas por transparecer e constituir discurso de solução mágica e de urgência 
para a resolução de problemas que vêm se arrastando há décadas nos países emergentes 
(DAMÁSIO, 2008, p. 21).   

As orientações das OOs impulsionaram diferentes reformas educacionais aos países, no Brasil isso 
não foi diferente. A reforma educacional brasileira empreendida em 1995 acatou recomendações 
internacionais e mudou aspectos do sistema educativo. De modo geral, as transformações no sistema 
educacional foram: focalização do ensino básico, no caso brasileiro do ensino fundamental; descentralização 
administrativa da educação, que consistiu na transferência de responsabilidades educacionais para estados, 
municípios, organizações da sociedade civil, entre outros; convocação da comunidade na participação de 
serviços escolares e implantação de um sistema nacional de avaliação. Esta reforma foi amparada pela 
elaboração de leis, normativas e programas educacionais.  

No caso específico do ensino médio catarinense, pode-se perceber vasta influência da OCDE na 
organização desta etapa de ensino, fato que será mais aprofundado no item posterior. Porém, apenas para 
situar o leitor, esclarece-se, a seguir, um pouco de sua história.  

A OCDE, em inglês Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), foi criada 
em 1948, com o nome de Organização para a Cooperação Econômica Europeia (OCEE). O seu propósito 
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inicial era de realizar o Plano Marshall subsidiado pelos Estados Unidos para a reconstrução do continente 
europeu devastado pela Segunda Guerra. Com o passar dos anos sua área e forma de atuação também foi 
reformulada e nos anos 1961 ela recebeu, por meio de uma Convenção entre os países membros, o nome 
atual: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No contexto de 2017, há 35 países 
membros da OCDE. O Brasil não é um país que se insere nesta categoria, porém realiza uma série de 
parcerias com a instituição (OECD, 2017).  

No campo da educação, o Brasil ainda não é membro dos comitês e grupos de trabalho da 
OCDE, mas se faz parceiro, por meio do PISA e do Programa WEI, da pesquisa TALIS, de 
algumas atividades desenvolvidas por órgão do Governo, como o INEP e do MEC, bem como 
em participações diretas e indiretas, em associações com outros organismos internacionais 
(FERREIRA, 2011, p.84). 

Ao verificar as influências de OOs na educação brasileira, é preciso atenção, visto que os 
objetivos dessa aproximação estão, geralmente, em consonância com o ideário neoliberal para a 
manutenção da ordem econômica mundial. 

Quando se consideram as organizações intergovernamentais como atores sociais, que 
contracenam com outros autores nacionais na arena de negociações das políticas sociais, 
conhecê-las, estudá-las, pesquisá-las e divulgar estas informações pode tornar-se uma ação 
política (ROSEMBERG, 2000, p. 66). 

Considera-se a necessidade de entender as interferências das OOs na educação brasileira e, em 
específico no ensino médio catarinense. Isso porque, embora pareçam distantes, as ações destas instituições 
estão mais próximas do que se imagina e elas organizam-se de forma bastante complexa, muitas vezes, 
mascarando a intencionalidade de articular a educação com os interesses de manutenção do capital.   

 

INTERFERÊNCIAS DO NEOLIBERALISMO E DAS ORGANIZAÇÕES E ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
NO ENSINO CATARINENSE  

 

O processo de globalização, marcado pela interligação política, econômica, social e cultural entre 
países e pessoas, abriu espaço para o neoliberalismo, conjunto de ideias políticas e econômicas que defende 
a não participação do Estado na economia. A proposta neoliberal pressupõe total liberdade de comércio, para 
garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 

Na década de 1990, as premissas neoliberais, baseadas em critérios mercadológicos e 
meritocráticos, interferiram e interferem, no contexto atual do século XXI, estritamente na educação. Usam 
como argumento, para tais interferências, o fato de que o Brasil, assim como outros países, passarem por 
uma crise educacional, e para superá-la consideram a educação como mercadoria. Ainda, para que as nações 
saiam dessa crise há as recomendações das OOs, que influenciam na definição de políticas educacionais 
nacionais, como é o caso do Brasil e como pode-se observar até mesmo de estados brasileiros. Ao considerar 
estes fatores, neste item demonstram-se as relações desses processos com as mudanças no ensino médio 
de Santa Catarina. 

De acordo com o documento “Avaliações de Políticas Nacionais do Estado de Santa Catarina”, 
elaborado pela OCDE, Santa Catarina é considerado o estado com um dos mais altos padrões de vida do 
Brasil, destaca-se como centro industrial e agrícola que pode se beneficiar do investimento externo (OCDE, 
2010). Todavia, fatores como a infraestrutura física deficitária e a carência de capacidades humanas para a 
inovação acabam por dificultar o crescimento do desenvolvimento econômico do estado (OCDE, 2010).  

Outro obstáculo para o desenvolvimento econômico pauta-se pelo nível relativamente baixo de 
investimento em pesquisas (OCDE, 2010). O referido argumento é reforçado no entendimento que “[…] talvez 
o principal obstáculo ao livre fluxo das práticas inovadoras das empresas” (OCDE, 2010, p. 25) é uma 
fragilidade na preparação para a “economia do conhecimento” (OCDE, 2010, p. 45). O discurso em tela reforça 
a questão da educação e da força de trabalho como uma das pedras angulares para a consolidação do modelo 
de desenvolvimento projetado para Santa Catarina. 

Na posse do primeiro mandato do governador João Raimundo Colombo (2011 - 2018), pode-se 
verificar que as ações políticas relacionadas a educação do estado de SC, seguiram as instruções e as 
políticas elaboradas pelas agências multilaterais, conforme consta na Mensagem Anual à Assembleia 
Legislativa: 

As políticas a serem implementadas para a área de educação de SC no novo governo estão 
sendo definidas com base no resultado do diagnóstico elaborado por analistas da OCDE e 
também na agenda elaborada pelo então candidato Raimundo Colombo, junto com a 
população do Estado, no chamado Pacto por Santa Catarina, durante a campanha eleitoral 
(GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2011, p.29). 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

Seguindo as orientações das Organizações e Organismos internacionais, o estado de Santa 
Catarina está em processo de desenvolvimento de ampliação da carga horária no ensino médio, com intuito 
de melhor capacitar a formação de mão de obra. Tal medida se dá devido a promulgação da Lei n° 
13.415/2017 que altera a estrutura do ensino médio.  

Com a publicação da Lei de Reforma do Ensino Médio (2017), pode-se perceber que a preocupação 
está relacionada ao sentido mercadológico em detrimento ao educacional, pois se busca o aumento da 
profissionalização no ensino médio e a inserção imediata do jovem no mercado de trabalho, no qual a 
qualidade da aprendizagem dos alunos torna-se cada vez mais questionada. 

Segundo a reportagem do Diário Catarinense, publicada em 01/02/2017, por Gabriele Duarte, 16 
escolas do estado participaram do projeto piloto de ampliação da carga horária nessa etapa escolar. Isso foi 
feito por meio da articulação entre Secretaria Estadual de Educação (SED), Instituto Ayrton Senna e Instituto 
Natura. Este projeto piloto tem como referência o Colégio Estadual Chico Anysio do Rio de Janeiro, modelo 
nacional de escola e ensino médio integral (DIÁRIO CATARINENSE, 2017a). 

De acordo com esse projeto, o aluno será protagonista de sua aprendizagem e os conteúdos ficarão 
mais próximos de seu cotidiano. Conforme a reportagem supracitada, o funcionamento do ensino médio 
integral ocorrerá da seguinte maneira:  

Dentro das 45 horas de programação semanal, os alunos terão 11 aulas por dia, das 7h30min 
às 17h15min, com intervalos de 15 minutos para lanche de manhã e à tarde, além de pausa 
para almoço por uma hora. Nas quintas-feiras, o horário é reduzido: das 7h30min às 
12h15min. Nesse dia, os professores vão fazer reuniões e focar na parte pedagógica no 
período da tarde. As disciplinas tradicionais serão integradas em quatro áreas de 
conhecimento: matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. Haverá 
um núcleo de projetos responsável por articular as disciplinas tradicionais aos projetos de 
vida dos alunos, relação com a comunidade e desenvolvimento das habilidades sócio 
emocionais (DIÁRIO CATARINENSE, 2017a). 

Entretanto, segundo outra reportagem do Diário de Santa Catarina também de autoria de Gabriele 
Duarte, publicado em 11/09/2017, uma dessas 16 escolas, a Escola Senador Rodrigo Lobo, em Joinville, 
voltou a ofertar o primeiro ano do ensino médio no seu formato regular devido à baixa adesão (DIÁRIO 
CATARINENSE, 2017b).  

A perspectiva para o ano de 2018 é de que mais 21 escolas de SC ingressem no programa de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. De acordo com a reportagem, o 
programa garante apoio às redes estaduais por dez anos, com recursos de R$ 2 mil por aluno/ano matriculado 
em escolas de tempo integral. O valor corresponde a cerca de 50% a 70% do custo adicional gerado por este 
modelo de educação e pode ser destinado a cobrir despesas de manutenção e desenvolvimento das escolas 
participantes (DIÁRIO CATARINENSE, 2017b). 

O estado de Santa Catarina custeará as escolas que querem participar do programa de educação 
integral, mas forem reprovadas pelo Ministério da Educação (MEC), pois para aderir ao programa é 
necessário que as escolas cumpram os requisitos apresentados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Requisitos para participar do programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral 

O que escolas precisam ter 

• Mínimo de 120 matrículas no primeiro ano do ensino médio, de acordo com o Censo Escolar mais 
recente; 

• Alta vulnerabilidade socioeconômica em relação à respectiva rede de ensino; 

• Existência de pelo menos quatro dos seis itens de infraestrutura exigidos (biblioteca ou sala de leitura; 
salas de aula; quadra poliesportiva; vestiário masculino e feminino; cozinha; refeitório); 

• Mais de 50% dos alunos da escola devem ter menos de 2,1 mil minutos de carga horária semanal; 

• Não ser participante do programa. 

O que devem atingir 
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• Escola deve reduzir soma das taxas de abandono e reprovação após implementação do ensino 
médio integral: 

a) no primeiro ano do programa, reduzir 3.5 p.p; com taxas que somadas cheguem a no máximo 
15%; 
b) no segundo ano reduzir 3.5 p.p; 
c) do terceiro ano em diante, alcançar e manter o patamar de até 5%. 

Elaborado pelos autores 
Fonte:http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/veja-quais-sao-as-21-escolas-de-sc-
candidatas-a-implantacao-de-ensino-medio-integral-em-2018-9894208.html  

 

Além das condições mínimas estabelecidas pelo MEC, outros desafios são encontrados na 
implementação de escolas integrais de ensino médio no estado de SC, entre eles destacam-se a internet 
inadequada para os trabalhos escolares e a falta de equipamentos e espaços de convivência para a 
permanência do aluno durante todo o dia na escola (UNISUL UNIVERSIDADE, 2017). 

Apesar dos obstáculos para a implantação da educação em tempo integral, pois além de modificar 
os documentos que norteiam e dão diretrizes à educação, faz-se necessário contratação de mais professores 
e também melhoria dos prédios públicos, o estado de SC vem aumentando a quantidade de estabelecimentos 
escolares que ofertam educação em tempo integral, conforme indica o quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Percentual de estabelecimentos escolares públicos com matriculas em tempo integral, por 
etapa – SC – 2011 a 2013. 

Etapa de Ensino 2011 2012 2013 
Educação Infantil 48,9 50,6 52,4 
Ensino Fundamental 33,3 35 35,8 
Ensino Médio 15,3 23,6 26,2 
Total SC 48 51,1 52,7 

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar2012 
 

Com os dados acima pode-se aferir que a educação infantil detêm a maior quantidade de 
estabelecimentos que ofertam o ensino em tempo integral, fato que pode ser explicado pela necessidade que 
os pais têm de deixar sua prole para poderem desempenhar atividades laborais. Importante fator que vale ser 
evidenciado é que mais da metade dos estabelecimentos de educação infantil ofertam a matrícula em tempo 
integral. Na sequência tem-se o ensino fundamental e por último o ensino médio em relação ao percentual de 
estabelecimentos escolares que ofertam o ensino de forma integral. Como consequência das informações 
expostas, tem-se os percentuais em matrículas em tempo integral por etapa da educação básica, conforme 
quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Porcentagem de matrículas em tempo integral por etapa de ensino – SC – 2011 a 2013 
Etapa de Ensino 2011 2012 2013 
Educação Infantil 50,4 52, 54,7 
Ensino Fundamental 5,5 6,1 6,8 
Ensino Médio 1,2 5,5 5,7 
Total SC 13 14,9 16,9 

Fonte: Todos pela Educação/MEC/INEP/Censo Escola2013 
 

Com as informações do quadro 3, pode-se verificar a consequência do número de instituições que 
ofertam a matrícula em tempo integral, a educação infantil é que obtém o maior contingente de alunos 
matriculados para ficar o dia todo na escola, mais da metade dos alunos nesta etapa de ensino. Já o ensino 
fundamental e médio tem poucos alunos matriculados em tempo integral, visto que parte dos discentes 
matriculados nessas duas etapas geralmente ajudam os pais no trabalho agrícola, muito presente em SC. No 
entanto, não é somente este fator que serve para explicar o baixo percentual de alunos matriculados, 
conforme visto anteriormente, ainda são poucas as instituições escolares que ofertam ensino fundamental e 
médio em tempo integral. 

Outro importante fator que vale a pena ser ressaltado é a ação do Movimento Santa Catarina pela 
Educação, que é liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e objetiva “[...] 
mobilizar, articular e influenciar os setores econômicos e o poder público para melhorar a educação quanto à 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/veja-quais-sao-as-21-escolas-de-sc-candidatas-a-implantacao-de-ensino-medio-integral-em-2018-9894208.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/09/veja-quais-sao-as-21-escolas-de-sc-candidatas-a-implantacao-de-ensino-medio-integral-em-2018-9894208.html
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escolaridade, qualificação profissional e qualidade do ensino”. Além do exposto, o movimento tem como foco 
desenvolver a educação voltada para o mundo do trabalho (MOVIMENTO SANTA CATARINA PELA 
EDUCAÇÃO, 2017). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) assegura em seu Art. 4° o ensino médio como etapa 
obrigatória da educação básica, sendo dever do Estado garantir o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem (BRASIL, 1996, Art. 10). 

Vale lembrar que a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, já havia alterado o Artigo 208, inciso I, 
da Constituição Federal que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

O estado de Santa Catarina elaborou o Plano Estadual de Educação (PEE) com metas e estratégias 
alinhadas com o Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005/2014). O plano estadual apresenta dados em 
relação a toda educação catarinense seja na educação básica, ensino superior ou nas modalidades de ensino. 
O referido documento visa a materialização de propostas educacionais para a melhoria da qualidade da 
educação. Abaixo destacam-se alguns dados em relação a educação, com ênfase no ensino médio 
catarinense constantes no plano estadual. 

 

Quadro 4 – Alguns dados constantes no Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 2015-2024 
• Santa Catarina apresentou um incremento 6,6% no total de matrículas, registrando 271.429 matrículas, 

que correspondem a 23,7% da Região Sul e 3,2% do País, distribuídas em 975 estabelecimentos 
escolares.  

• Devido as suas responsabilidades legais, a rede pública estadual detém a maior parcela das matrículas 
no ensino médio (83,86%). 

• Atualmente, em torno de 76,1% desta população frequenta a escola, independente da etapa ou 
modalidade de ensino da Educação Básica que estão cursando.  

• Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade será 
desafiador pelo curto espaço de tempo, exigindo do Estado execução imediata das estratégias 
previstas no PEE para atingir tal meta. 

Elaborado pelos autores 
Fonte: Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (2015-2024) 

 

Para melhor compreender o quadro acima, faz-se necessário analisar o contexto econômico e social 
de SC. De acordo com as informações do PEE: 

A melhora da qualidade de vida dos catarinenses, expressa pelo IDHM e o índice Gini-Renda, 
é reflexo do crescimento econômico vivido pelo Estado nas últimas décadas. Embora sua 
população represente 3,28% da população do País em 2010, Santa Catarina participou com 
4% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, 2015, p.22). 

Apesar dos indicadores socioeconômicos e demográficos apresentarem melhorias e colocarem SC 
em posição de destaque no cenário nacional, isso não caracteriza um panorama ideal, pois ainda existem as 
desigualdades sociais, no que tange ao acesso à educação, saúde e moradia. 

Em relação a educação, especificamente ao ensino médio, o estado oferta de forma diversificada a 
última etapa da educação básica, compreendendo cursos como: médio (formação geral), médio integrado à 
educação profissional e magistério, além da modalidade de educação de jovens e adultos. 

De acordo com PEE, Santa Catarina tem conseguido reduzir as taxas de distorção idade-série. 
Contudo, esse indicador ainda é alto, sobremaneira, na rede pública de ensino. Em 2013, a taxa de distorção 
do ensino médio na rede municipal era de 11,7%, na rede estadual de 18,6 %, federal 7,1% e na rede privada 
3,4 % (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2015, p. 43). 

A partir do estudo dos documentos supracitados é possível perceber que o papel oficialmente 
atribuído ao ensino médio da rede pública estadual de SC é o da formação da força de trabalho necessária 
para o aprofundamento do modelo de desenvolvimento vigente. Este modelo visa o investimento de capital 
multinacional e que toma como carro chefe a produção de bens de base e seus derivados, assim como 
também de bens de consumo que requer uma força de trabalho com um nível de conhecimentos gerais 
básicos, ou seja, pouco qualificada. 

Desta forma a rede pública estadual enquanto principal formadora da força de trabalho do Estado 
e, sobretudo, o ensino médio como última etapa da educação básica, é o meio pelo qual se busca a formação 
da nova força de trabalho. 

Soma-se a isto a lei que altera a estrutura do ensino médio, preocupa-se em direcionar a educação 
para os elementos do trabalho, no qual a qualidade não é a preocupação primeira, permitindo as instituições 
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de ensino firmar convênio com instituições de educação à distância, prática regulamentada no Art.36 da nova 
lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017). A questão é a seguinte: quem serão os indivíduos que procurarão o itinerário 
de formação técnica e profissional? Pelas condições econômicas e sociais a tendência é que os filhos dos 
trabalhadores que possuam menos renda procurem e optem por esta opção de estudo, pois, possibilitará o 
jovem estudante entrar no mercado de trabalho de forma mais precoce, assim, o mesmo poderá auxiliar sua 
família nos rendimentos financeiros. 

A tendência é que os estudantes, os quais os pais têm melhores condições financeiras, consigam 
cursar o ensino superior, enquanto os jovens que não tem tais condições optem de maneira forçada por 
escolher a formação técnica e profissional, a fim de trabalharem o mais breve possível. Vale ressaltar que 
todas as profissões são importantes e devem ser respeitadas, o problema é que no mercado de trabalho 
quem possui mais qualificação ou ensino superior, consegue obter maiores rendimentos laborais. Desta 
forma, a nova configuração do ensino médio pode ampliar ainda mais a desigualdade de continuidade e 
permanência nos estudos e também as condições materiais, entre os que possuem mais e menos renda.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio dos estudos, reflexões, discussões em sala de aula proporcionadas pela disciplina cursada 
e também da realização de pesquisas para desenvolver este artigo, considera-se que a educação, em 
especial, o ensino médio, pode caracterizar-se como um instrumento para a efetivação de políticas neoliberais 
e manutenção do sistema capitalista. Foi possível observar que, no contexto de 2017, houve uma forte 
retomada das políticas neoliberais que provocaram a reforma do Estado brasileiro na década de 1990 e, por 
consequência, a reforma educacional.  

Verifica-se que as políticas adotadas no estado de Santa Catarina, como em todo o Brasil, vêm 
atendendo de maneira gradativa as premissas das políticas neoliberais. As transformações no ensino médio 
do estado em questão ilustram um movimento de reformas neoliberais que atinge diferentes áreas sociais do 
país, com destaque na educação. Esse processo demonstra que os interesses mercadológicos, para a 
reestruturação do capitalismo, vêm antes de quaisquer outros e que, embora pareça algo distante, os projetos 
educacionais dos estados recebem influências das OOs e adotam suas recomendações nas agendas políticas 
estaduais.  

Na área educacional uma das mudanças estruturais é a Reforma do Ensino Médio, estabelecida 
pela Lei nº 13.415/2017, a qual modifica a organização dessa etapa e também busca a ampliação da carga 
horária nas escolas. A priori, a ampliação da carga horária escolar parece ser algo positivo, contudo, se o 
projeto de transformação das escolas em ensino integral for mal pensado e executado, pode significar 
utilização de dinheiro público de forma irresponsável. É possível que essa seja a manobra política para colocar 
de vez as premissas neoliberais em execução, pois se o dinheiro público for mal investido no setor educacional 
a tendência é que a qualidade da educação ofertada seja precária, o que abre brecha para a atuação dos 
setores privados que alegam “melhorar a qualidade da gestão das escolas e do serviço público”.  

No caso do ensino médio de Santa Catarina, foi possível perceber, de forma evidente, a 
interferências de institutos e movimentos de setores industriais, que expressam a intencionalidade de 
instituições privadas, em serviços antes encarregados pelas esferas públicas. Vale salientar que essa é uma 
das premissas das políticas neoliberais: passar o fornecimento da educação do setor público para o privado. 
Assim, além de comandar o mercado financeiro, o setor privado também pode controlar o que será e como 
será ensinado, bem como ter um poder maior na definição das diretrizes políticas do país. 

Ademais, estas mudanças no ensino médio além de garantirem formação de força de trabalho 
segundo os ditames do capital, contribuem para o desenvolvimento de um pensamento de aceitação do 
ideário neoliberal. Deste modo, pode-se conferir que as políticas para a educação pública brasileira estão sob 
a hegemonia das relações sociais capitalistas correspondentes a forma de produção vigente.  

Tais políticas são colocadas como tendência mundial pela ideologia dominante do neoliberalismo, 
que vem sendo compreendida e propagandeada como única possibilidade de superação das crises, mesmo 
que as modificações realizadas por esta ideologia impliquem em altos custos para a maior parte da sociedade 
civil.  

O resultado do processo da reestruturação capitalista na esfera pública manifesta-se em políticas 
descentralizadas, precarização e privatização do setor público, segregação social e violação na garantia dos 
direitos sociais, que resultam em mudanças significativas na gestão e no conceito de educação.  

A oposição ao modelo de educação que se estabelece pela imposição do mercado, tanto no âmbito 
pedagógico, quanto das políticas, deve partir da resistência por meio dos movimentos sociais, mobilização 
coletiva, pesquisas sobre políticas públicas educacionais com ampla divulgação e debates na sociedade, para 
que seja possível defender uma educação de caráter público, com efetivação de um sistema nacional de 
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ensino púbico, gratuito, laico, de qualidade e que promova a emancipação política dos sujeitos. A educação 
precisa ser um patrimônio da sociedade com espaço de construção coletiva. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de ampliar as pesquisas sobre as políticas educacionais 
e sua gestão na atualidade, e colaborar com as limites e as possibilidades de mudança no debate atual sobre 
os rumos da educação brasileira no século XXI. 
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RESUMO  
  

A pandemia da Covid-19 deflagrou inúmeras mudanças em nível mundial. A educação como um fenômeno social não 
ficou de fora dessas transformações e diante de um contágio tão rápido e mortal do vírus foi necessária a suspensão de 
suas atividades de forma presencial, por meio da adoção do ensino remoto emergencial que substituiu o espaço físico 
pelo virtual como maneira de dar continuidade ao processo de ensino e de aprendizagem de professores e alunos.  O 
retorno das aulas presenciais acontecerá no país de acordo com os índices de desenvolvimento e controle da Covid-19, 
para isso os estados e municípios possuem autonomia para analisarem a realidade e as necessidades de cada 
local.  Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender como a Covid -19 pode promover de fato um 
repensar da educação. Para a discussão proposta, o procedimento metodológico adotado é uma pesquisa bibliográfica e 
documental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Tecnologías Digitais; Ensino Remoto; Práticas Pedagógicas. 
  

 

INTRODUÇÃO  

  
A sociedade, especialmente, no final do século XX acompanhou a expansão tecnológica e seu 

impacto na organização social. Os setores sociais iniciam um processo de adaptação, informatização e 
digitalização que ainda acontecesse, pois, as inovações tecnológicas continuam sendo desenvolvidas e 
adotadas. Para a educação esse impacto não foi diferente, no entanto, percebemos no decorrer dos últimos 
30 anos uma resistência no uso das tecnologias dentro das instituições educacionais. 

Programas de formação continuada de professores foram desenvolvidos, as escolas foram 
equipadas mesmo não sendo da maneira ideal, os cursos de formação inicial incluíram esse conteúdo 
formativo nos currículos, entre outras ações. No entanto, a sociedade e os profissionais da educação se viram 
obrigados a repensar as potencialidades das tecnologias digitais com a pandemia da Covid-19 que foi 
responsável pela suspensão das aulas presenciais em todo mundo.  

Com o ensino presencial suspenso as instituições adotaram o ensino remoto emergencial (ERE) 
que ocorre a partir do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação. Com essa nossa situação 
toda população precisou se adaptar para que o processo formativo dos alunos pudesse continuar. No Brasil, 
as portarias de nº 343, de 17 de março de 2020 e a de nº 345, de 19 de março de 2020 suspenderam as aulas 
presencial e autorizaram o uso de meios digitais para dar continuidade ao processo formativo durante a 
pandemia.  

O retorno das aulas presenciais acontecerá no país de acordo com os índices de desenvolvimento 
e controle da Covid-19, para isso os estados e municípios possuem autonomia para analisarem a realidade e 
as necessidades de cada local.  Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo geral é compreender como 
a Covid -19 pode promover de fato um repensar da educação. 

Essa nova maneira de ensinar e aprender, o ERE, deflagrou muitas dificuldades como trouxe novas 
oportunidades de repensar a maneira como a educação ainda é vista na separação entre ensino presencial 
e a distância. Essa divisão ocasiona há alguns anos debates calorosos que perpassam não apenas pela 
questão pedagógica, como também por muitos questionamentos sobre a qualidade e a maneira de 
aprendizado. Isso ocorre, porque ao mesmo tempo que há dúvidas em relação ao êxito da educação por meio 
das tecnologias digitais, de informação e comunicação (TDICs), há ainda uma cultura educacional que tende 
a creditar a elas uma espécie de poder de salvação para as mazelas educacionais. Então de um lado está a 
dúvida de sua eficácia e de outro a total responsabilidade salvadora.  

Neste artigo defendemos que a introdução das TDICs deve ser vista como instrumentos 
potencializadores para o processo educativo e por isso, se faz necessário seu aprendizado tanto por 
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professores como alunos para que a utilização de seus benefícios, em prol de uma educação cada mais crítica 
e coerente, capaz de formar não apenas para o mercado de trabalho como também para atuação na 
sociedade. 

Para a discussão proposta, o procedimento metodológico adotado é uma pesquisa bibliográfica e 
documental. Em que apresentamos uma reflexão sobre o Parecer 005/2020 que reorganiza o calendário 
escolar e possibilita o computo das atividades remotas nos dias letivos para o cumprimento da carga horária 
anual, além de orientar os sistemas de ensino quanto a realização das atividades remotas e os principais 
aspectos do ensino remoto emergencial, entendendo-o como uma maneira possível de entender a educação 
para além do espaço físico e presencial. Acreditamos que após toda essa experiência como ERE seja 
improvável que com o retorno das aulas de forma presencial tudo deva ocorrer como era antes da pandemia. 
Novamente, reiteramos que as tecnologias digitais podem contribuir para potencializar a educação e por essa 
razão, não poderão mais ser ignoradas instrumentos a serem utilizados como parte do processo educativo. 

 

METODOLOGIA  
  

Para que os objetivos sejam alcançados o texto utilizará a pesquisa de abordagem teteóricarica. A 
escolha pela revisão bibliográfica se faz, porque refletir sobre as novas possibilidade de educar por meio das 
tecnologias digitais para além de seu tratamento como mero suporte e sim como instrumentos que podem 
promover alterações profundas nas relações de ensino e de aprendizagem. A revisão bibliográfica, segundo 
Severino (2000), apresenta caráter político, isto é, a escolha do tema de pesquisa e sua realização devem 
sempre objetivar a contribuição para a transformação de uma realidade, o que demonstra o nível de 
envolvimento do pesquisador com a problemática estudada. 
 Nesse sentido, entendemos a revisão teórica como parte integrante do processo de formulação do 
problema e uma possibilidade de apresentar, interrogar e fundamentar questões que são pertinentes ao objeto 
do presente estudo tais como: de que forma a educação foi afetada no contexto da pandemia de Covid-19? 
Como as tecnologias digitais podem contribuir para mudanças significativas no ambiente escolar e 
universitário? As desigualdades sociais serão ampliadas quando se observa o custo de acesso a tecnologias 
digitais sejam elas a própria internet ou, ainda, o uso de dispositivos móveis? Sobre a formação de professores 
para a utilização de recursos digitais e compreensão de aportes teóricos e metodológicos que fundamentam 
as tecnologias digitais na educação questionamos: como e em quais condições isso é possível de realizar 
nesse contexto pandêmico? O atual Ensino Remoto Emergencial efetivamente promoverá alterações 
profundas no ato educativo no momento pós-pandemia?  
 Dessa forma, selecionamos a revisão teórica como elemento que possibilita a apresentação, o 
questionamento e os fundamentos dessas indagações e sua pertinência ao objeto do presente estudo. 
Discutir sobre a utilização das Tecnologias Digitais e sua contribuição para o repensar do sistema educacional 
brasileiro ainda tão cristalizado em modelos tradicionais de ensino, a partir de do caráter interpretativo-indutivo 
da pesquisa qualitativa, favorece a coleta e análise de informações por meio de categorias de interesse eleitas 
durante o processo (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSNAJDER, 1999). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  
 

1. EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

A pandemia da Covid-19, que ainda assola todo o mundo, mudou a forma como vivemos, nos 
relacionamentos, trabalhamos e estudamos. O estado pandêmico foi decreto no dia 11 de março de 2020 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) permitiu que os países tomassem algumas medidas sanitárias e 
destinassem recursos financeiros para o enfrentamento da pandemia. Na ocasião, a OMS recomendou três 
ações básicas para o enfrentamento da Covid-19: distanciamento social, testes em massa e isolamento e 
tratamento dos casos identificados. 

A maior parte dos Estados e Municípios brasileiros seguiu as recomendações da OMS, a maioria 
destes ainda realizou o fechamento parcial ou total das atividades da cidade, permanecendo abertas somente 
as atividades essenciais, como: hospitais, farmácias e mercados. Todas as atividades escolares presenciais 
foram suspensas desde então. A princípio estas instituições permaneceram fechadas, tendo em vista que 
ainda não sabíamos como a situação iria se desenrolar, quanto tempo precisaríamos ficar distante das 
instituições escolares e das nossas atividades cotidianas, mas com o passar dos dias, foi-se percebendo que 
a pandemia não duraria algumas semanas e que era preciso reorganizar o processo pedagógico. 
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Neste sentido, no dia 17 de março de 2020 o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição 
das aulas presenciais pelos meios digitais, pelo período de duração da pandemia, para o ensino superior, por 
meio do Decreto 343/2020. Nos dias que se seguiram, este decreto foi editado e recebeu algumas 
modificações e inclusões. No dia 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) orientou os 
sistemas e as redes de ensino de todo o país sobre a necessidade de reorganizar as atividades escolares em 
decorrência das ações preventivas e de enfrentamento da Covid-19, em todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino. A partir desta orientação, os Conselhos Estaduais e Municipais emitiram resoluções 
ou pareceres orientando as instituições escolares e reorganizando o calendário e as atividades não 
presenciais.  

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória 934, a qual estabelece normas 
excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior. E em 24 de abril de 2020 aprovou o 
Parecer 005/2020 do CNE, o qual reorganização do calendário escolar e afirma a possibilidade das aulas 
remotas contarem na carga horária mínima anual, situação excepcional por causa da Pandemia – Covid-19. 
Este parecer estabelece todas as medidas e orienta como os Estados e Municípios deverão se organizar 
quanto ao calendário e ao processo de ensino e de aprendizagem. O documento abrange de forma geral todo 
o contexto escolar neste momento de pandemia, de forma a assegurar o ensino e o atendimento às crianças 
e adolescentes, em todos os seus âmbitos.  

Algumas medidas publicadas no Parecer 005/2020 foram essenciais para que as instituições 
escolares pudessem se organizar para as aulas remotas, a primeira delas é a dispensa a obrigatoriedade do 
cumprimento de dias letivos (200), desde que se cumpra a carga horária exigida, ou seja, as instituições não 
precisam cumprir 200 dias presenciais, mas precisarão que a carga horária seja cumprida remotamente, por 
meio das atividades que são enviadas para casa e realizadas junto e com a mediação da família. O parecer 
também elenca alguns problemas que podem ser ocasionados devido à ausência das atividades escolares 
presenciais, como: 

 

 

• Reposição das aulas; 

• Retrocesso no processo de escolarização; 

• Aumento da violência familiar; 

Alguns questionamentos também são realizados, a fim de problematizar o processo de ensino e de 
aprendizagem neste momento em que as escolas não podem voltar a funcionar presencialmente:  

• Como reorganizar o processo escolar sem aumentar as desigualdades sociais? 

• Como garantir que os objetivos da BNCC sejam alcançados? 

• Como garantir que o processo de ensino e aprendizagem ocorra? 

As respostas a estes questionamentos não são respondidas, mas o documento orienta as escolas 
com algumas ações que podem ajudar a minimizar os prejuízos que podem ser causados no processo de 
ensino e de aprendizagem dos alunos. Estas orientações são realizadas de forma individual para a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais, anos finais), Ensino Médio, Ensino Técnico, Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), Educação Especial, Educação Indígena, do Campo, Quilombola e Povos Tradicionais e 
Educação Superior. Por fim, o Parecer orienta sobre o processo avaliativo, o qual deve ser realizado levando 
em consideração o ensino remoto e a especificidade de cada sistema de ensino e instituição escolar.  

Para a Educação Infantil orienta-se a produção materiais para orientação dos pais; atividades lúdicas, 
recreativas, criativa e interativa que tem como objetivo evitar retrocessos cognitivos, corporal e emocional. 
Além disso, o envio de atividades evita a reposição no final do decreto da pandemia. Porém, as atividades 
devem considerar a ausência de recursos da família; quando possível se aproximar virtualmente da família e 
da criança, com ações síncronas e assíncronas. É importante ressaltar que a escola deve propor atividades 
sistemáticas para serem desenvolvidas pela família, com a criança. Se faz necessário ter feedback das 
atividades, online ou não, para isso, deve-se considerar a realidade de cada escola; o envio de materiais deve 
ser organizado para evitar aglomerações e atividades direcionadas para a faixa etária (BRASIL, 2020). 

Já o Ensino fundamental (anos iniciais) é preciso produzir  materiais para orientação dos pais; aulas 
gravadas para televisão e vídeos educativos para demais plataformas e aplicativos; avaliação remota dos 
alunos; atividades diversificadas: lista de exercícios, trilhas, sequência didática; elaboração de materiais 
impressos; realizar atividades virtuais com a família e a criança, com ações síncronas e assíncronas; estudos 
dirigidos e atividades realizadas de acordo com o material didático; grupos de acompanhamento com os pais 
por meio de aplicativos (BRASIL, 2020).. 
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O Ensino fundamental (anos finais) e Ensino Médio necessita da elaboração de sequências didáticas 
e estudos dirigidos; aulas gravadas para televisão e vídeos educativos para demais plataformas e aplicativos; 
avaliação remota dos alunos; realizar atividades virtuais, com ações síncronas e assíncronas; estudos 
dirigidos e atividades realizadas de acordo com o material didático; grupos de acompanhamento por meio de 
aplicativos (BRASIL, 2020). 

Para o ensino Técnico é preciso a reorganização do ambiente virtual para atendimento do currículo de 
cada curso; aulas gravadas para televisão e vídeos educativos para demais plataformas e aplicativos; 
avaliação remota dos alunos; realizar atividades virtuais, com ações síncronas e assíncronas; estudos 
dirigidos e atividades realizadas de acordo com o material didático; grupos de acompanhamento por meio de 
aplicativos; substituição das atividades presenciais: avaliação, processo seletivo, TCC, aulas em laboratórios 
e estágios por atividades não presenciais, considerando a utilização das tecnologias digitais (BRASIL, 2020).  

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, além do que já foi observado no Ensino Fundamental 
(anos iniciais e anos finais) e Ensino Médio, as instituições escolares devem levar em consideração os 
conhecimentos não-escolares dos alunos e as suas condições de vida e trabalho, para que possam 
estabelecer as melhores condições para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra, levando em 
consideração as condições para que a aprendizagem ocorra (BRASIL, 2020). 

A Educação Especial deve ser assegurado o atendimento não presencial a todos os alunos, 
considerando as especificidades de cada nível, etapa e modalidade de ensino e, também nas situações que 
requerem maior atenção por parte das instituições, como nos casos de intérpretes (BRASIL, 2020).  

Para a Educação Indígena, do Campo, Quilombola e Povos Tradicionais, para o cumprimento do 
calendário escolar poderá ser ofertado parte do ensino nas escolas e parte fora dela, por meio de estudos 
dirigidos e atividade nas comunidades. Também poderá ser considerada a pesquisa e a extensão e as 
atividades culturais (BRASIL, 2020). 

Por fim, a Educação Superior deve se organizar a partir da realização de aulas não presenciais com 
a utilização da tecnologia digital; substituição das avaliações, práticas em laboratórios e estágios presenciais, 
por não presenciais com a utilização da tecnologia digital; regulamentar as atividades de extensão e TCC; 
realização das disciplinas teóricas dos cursos na área da saúde na modalidade a distância ou não presenciais 
com a utilização da tecnologia digital; capacitação do corpo docente para a oferta das disciplinas por meio 
das tecnologias digitais; regime de teletrabalho para professores e colaboradores; atendimento presencial 
somente dentro das normas de segurança; processo seletivo realizado remotamente; reorganização do 
ambiente virtual para atendimento do currículo de cada curso; realizar atividades virtuais, com ações 
síncronas e assíncronas; grupos de acompanhamento por meio de aplicativos (BRASIL, 2020). 

 

2. ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E O REPENSAR DO ENSINO PRESENCIAL 
 

 A educação como fenômeno social também foi afetada e continua sendo pela pandemia da Covid-
19, não apenas por conta dos números crescentes de mortos, mas por não garantir um ambiente seguro para 
funcionários, professores e alunos nas escolas e universidades que possa proporcionar o retorno imediato do 
ensino presencial.  
 Mesmo diante de tantos questionamentos por parte da rede privada sobre a volta às aulas presencial, 
se faz notorio que sem a vacinação em massa de estudantes, professores e funcionários o contágio ainda é 
eminente e, com isso, as medidas adotadas para a continuidade dos estudos via o uso das tecnologias digitais 
(TD) precisam continuar a ser aplicadas por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
 Segundo Moreira e Schlemmer (2020, p. 09): 

 

Nessa modalidade, o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, 
metodologias e práticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, em 
rede.  O processo é centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor 
da aula presencial física.  Embora haja um distanciamento geográfico, privilegia-se 
o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo 
síncrono, seguindo princípios do ensino presencial. A comunicação é 
predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o professor 
protagoniza vídeo-aula ou realiza uma aula expositiva por meio de sistemas de 
webconferência. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno no espaço 
da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença digital numa sala de 
aula digital. No ensino remoto ou aula remota o foco está nas informações e nas 
formas de transmissão dessas informações.  A lógica que predomina é a do 
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controle, tudo o que é concebido e disponibilizado é registrado, gravado e pode ser 
acessado e revisto posteriormente. 

 

 Esse tipo de ação definida como essencial pelos documentos oficiais brasileiros, como vimos, que 
está em vigor desde março de 2020, tem desafiado o repensar do uso das TD em sala de aula. Essa não é 
uma discussão recente, porém durante a pandemia tem deixado em evidência questões que necessitam ser 
cada vez mais debatidas, como as desigualdades sociais provocadas pela falta de acesso à todos no uso 
desse tipo de recurso, a falta de formação de professores e estudantes para o seu uso consciente e por fim, 
o repensar o processo de ensino e de aprendizagem tantos nos espaços físico quanto nos espaços virtuais. 
 Cada questionamento levantado aqui proporciona um tipo de reflexão diferente porém, vamos nos 
ater a pensar sobre como a tecnologia digital pode potencializar o processo de ensino e de aprendizagem 
não como uma salvadora e responsável por resolver todos os problemas educacionais, mas sim como parte 
de uma cultura digital em que a vida em rede se faz presente em toda a sociedade.   
 Brito e Purificação (2008) afirmam que as tecnologias educacionais sempre fizeram parte da realidade 
e do debate da educação brasileira. Para entender isso se faz necessário recorrer a história de sua 
implementação e disseminação nos ambientes escolares. Torna-se importante ressaltar que quando se pensa 
neste tipo de tecnologia trata-se de todo e qualquer recurso que venha contribuir para uma prática pedagógica 
multifacetada e que auxilie na formação de professores e alunos por meio de diferentes situações. Assim, o 
uso do rádio, da televisão, do retroprojetor, videocassete, DVD, aparelhos de CD entre outros sempre foram 
pensados de maneira a proporcionar novas experiência tanto no ato de ensinar quanto do aprender.  
 A partir da década de 1970 houve um movimento da informática na educação no Brasil e no mundo. 
Nesta etapa inicial se buscou a informatização das secretarias das escolas e de todo processo administrativo 
por um novo sistema de gestão. Porém, não se projetou o uso da informática em sala de aula. Já na década 
de 1980 irão surgir nas universidades projetos como Educação e Computação (EDUCOM), FORMAR e 
Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE) tendo como objetivo de desenvolver espaços, 
laboratórios e centros que fossem capazes de proporcionar a formação de professores para uso dos softwares 
educacionais. (BRITO; PRUFICAÇÃO, 2008). 
 Em 1990, um novo caminho para a utilização das tecnologias de informatização e comunicação (TIC) 
foi criado com a chegada da internet: “Com as redes, abrem-se imensas fronteiras que ainda necessitam ser 
exploradas e compreendidas por professores e educandos num trabalho compartilhado” (BRITO, 
PRURIFICAÇÃO, 2008. p. 69). Neste sentido, tornava-se imprescindível que a escola pudesse se apropriar 
de maneira significativa dessa nova tecnologia refletindo de forma concreta e empírica, a partir da realidade 
escolar, a formação de professores quanto a sua inserção em sala de aula. 
 Segundo Sancho (2006) os usos das TIC provocam alguns efeitos: primeiro alteram a estrutura de 
interesses, a maneira como pensamos; isso ocorre por que há um maior contato com os mais variados signos, 
o armazenamento, gestão e acesso à informação e terceiro a uma modificação na área que desenvolve o 
conhecimento, marcada agora pelo aparecimento do ciberespaço. No caso da educação, é importante 
entender que o uso de computadores, tablets, smartphones, para uma parcela significativa da sociedade, 
fazem parte do dia-a-dia dos educandos proporcionando ações e relações cada vez mais interativas. Por isso, 
que uma escola que ainda possui uma ideia que o conhecimento está centrado no professor necessita ser 
modificada:  

 

Quem considera que a aprendizagem se baseia na troca e na cooperação, no 
enfrentamento de riscos, na elaboração de hipóteses, no contraste, na 
argumentação, no reconhecimento do outro e na aceitação da diversidade vê nos 
sistemas informáticos, na navegação pela informação e na ampliação da 
comunicação com pessoas e instituições geograficamente distantes a resposta às 
limitações do espaço escolar (SANCHO, 2006, p. 21). 

 

A compreensão de um espaço escolar que se faz além do lugar fixo e determinado pela fala do 
professor e a aceitação pacífica dos alunos como a maneira ideal do processo de ensino e de aprendizagem 
já não pode ser possível quando se compreende que embora as tecnologias digitais, de informação e 
comunicação (TDICs) não devam ser consideradas como a salvação da educação nacional, elas fazem parte 
importante de uma mudança na maneira como o processo educativo precisa ser executado diante de uma 
sociedade cada vez mais digital.  

Por essa razão, as TDICs não podem ser pensadas como um modelo pedagógico em si mesmo, mas 
como potencializadoras, instrumentos a serem utilizados a partir das perspectivas e realidade vivência por 
cada ambiente educativo e as necessidades de professores e alunos. Autoras como Brito e Purificação (2008); 
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Sancho (2006) afirmam que o problema das TD e na educação é que elas, quando disponíveis, na maioria 
das vezes tendem a serem utilizadas de maneira errônea já que são compreendidas como a grande revolução 
educacional sem o entendimento de que maneira, na prática, isso seja realmente possível. Dessa forma, para 
que haja o uso consciente é necessário modificar a cultura pedagógica e escolar.  

Isso é possível quando a escola não é entendida como o único espaço de acesso à informação e ao 
conhecimento, que professores, assim como toda a equipe pedagógica e alunos, precisam dialogar sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem a partir da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento 
de múltiplos saberes. Lévy (2010, p. 159) afirma que: “Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria 
das competências adquiridas por uma pessoa no início de percurso profissional estarão obsoletas no fim de 
sua carreira”, com isso é preciso entender que o ensino presencial não é o único lugar do conhecimento. 

 

Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de uma 
representação de escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 
“níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos convergindo para saberes 
“superiores”, a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxos e não lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou contextos, nos quais cada um ocupa 
uma posição singular e objetiva (LÉVY, 2010, p. 160). 

 

 Diante da pandemia e da necessidade do ERE é possível perceber que o ciberespaço precisa ainda 
ser pensado e desmistificado. Ele não é um espaço frio e de funções mecânicas, pelo contrário é capaz de 
gerar interações e a construções de saberes das maneiras mais diversas, o que proporciona um maior 
desenvolvimento de habilidades e competências que serão importantes para a vivencia na sociedade atual. 
É um recurso que quando pensado em conjunto com o currículo, os projetos políticos pedagógicos, práticas 
e métodos tem a surtir um resultado que contribui para o desenvolvimento de um ser social e digital.  
 Neste sentido, é preciso pensar que a própria função do professor precisa ser repensada, e que ela 
não deve ser pautada na difusão de conhecimentos e sim em processo no qual ele incentiva a aprendizagem 
e o pensamento por outros meios. Para Lévy (2010, p. 173): 

 

 [...] professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão 
ao seu cargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 
aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e 
simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc. 

 

Assim, o educador não é aquele responsável por transferir o conhecimento, mas que possibilita com 
que o educando crie e produza sua própria forma de aprendizagem. Diante da realidade que estamos 
vivenciando acreditamos que a mesmo com o retorno das atividades de modo presencial, a noção de ensino 
e de aprendizagem se alterou não por que houve uma preparação para isso, na verdade foi no fazer 
“atravessado” que o debate em torno do uso da TDICs ganhou uma outra dimensão e a noção de espaço 
virtual também, o problema não é mais se o ensino presencial ou a distância é melhor ou pior, se é possível 
aprender e ensinar com outros meios, o que precisa de fato ser debatido nesse momento é se a maneira 
como a educação, o ambiente escolar e acadêmico está institucionalizado será capaz de absorver tanto 
saberes apreendidos na vivência do ERE.  

As políticas públicas de educação serão criadas e pensadas sob uma nova realidade que se 
caracteriza por um saber cada vez mais deslocado, descentralizado, móvel e fluído? O fato é que toda a 
situação pandêmica fez com que o ensino presencial precisasse se adaptar a realidade, ao mesmo tempo 
que isso aconteceu também se deflagrou inúmeras necessidades para torna as TDICs instrumentos 
potencializadores para a educação e não modelos pedagógicos revolucionários. Assim, se faz necessário um 
repensar das dinâmicas educacionais tendo em mente o que a educação reflete e refletida nos anseios da 
sociedade e essa mais uma vez está se transformando. 

 

2.1 QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL? 

 

Após um ano de enfrentamento de pandemia muitas constatações no âmbito educacional já podem 
ser esboçadas. A primeira delas trata da migração dos sistemas de ensino para o espaço virtual. Seja na 
educação básica seja no contexto universitário além de outros tipos de oferta de cursos, todos foram 
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obrigados a se adequar a formas remotas de ensino. As tecnologias digitais tornaram-se, assim, protagonistas 
nesse momento ainda que outras formas de difusão e acesso ao conhecimento estejam ocorrendo em 
paralelo (tarefas escolares impressas e entregues na casa dos estudantes ou solicitações de pais e 
responsáveis virem buscar o material na escola).  
  Bem ou mal, muitos professores avessos ao uso das TDICs se viram obrigados a compreender, ainda que de 
forma elementar, o espaço digital como central na continuidade das aulas e formação dos estudantes de todos 
os níveis. Porém, esse momento de confronto e até repúdio, a nosso ver, já ficou para trás. Ainda que hoje já 
se pense no retorno presencial às aulas, as Tecnologias Digitais foram absorvidas pelo professorado e estes 
observam muitas contribuições em sua forma de ensinar proporcionada pela TD. Nosso argumento é que, 
ainda que o ERE seja preterido em relação ao ensino presencial, é impossível afirmar que não houve um 
repensar educativo principalmente nas relações de ensino e de aprendizagem. 
  É comum ouvirmos na atualidade que o ensino tem focado em conteúdos essenciais. Ao se levar em conta o 
contexto gerado pela pandemia em relação as situações cotidianas enfrentadas pelos milhares de estudantes 
brasileiros tais como: medo da doença, ansiedade, ampliação de suas atribuições em casa como, por 
exemplo, necessidade de cuidar dos familiares, falta de acesso à internet, compartilhar muitas vezes um único 
dispositivo móvel para a realização das aulas, desemprego, entre outros, fez com que muitas instituições de 
ensino solicitassem ao seu corpo docente para focar naquilo que é o essencial de sua disciplina. Isso fez com 
que os conteúdos fossem repensados em seu grau de importância e isso já pode ser considerado um repensar 
na educação.  
  Essa temática faz emergir questões como: quais conteúdos são essenciais? os conteúdos que ficaram de 
fora vão fazer falta na formação de meu estudante? as metodologias para ensinar esses conteúdos 
selecionados foram pensadas para o contexto digital? os instrumentos tecnológicos disponíveis à educação 
contribuem para a aprendizagem desses conteúdos? de que forma? 
  Responder a essas e outras perguntas não é trabalho para um só texto. Isso porque se torna necessário 
pesquisar sobre os conteúdos escolares e dos cursos universitários levando em conta as dimensões políticas, 
econômicas, sociais e culturais além do contexto históricos em que essas dimensões estão inseridas o que 
exige empenho e dedicação de pesquisadores nesse tema. O que importa no recorte da discussão que 
apresentamos aqui é que esses conteúdos, na prática educativa, estão sendo alterados, recortados, as vezes 
ampliados e, outras vezes, encurtados. Mas estão sendo repensados. 
  A segunda constatação que destacamos é sobre a atuação dos professores. Passado o trauma da mudança 
do presencial para o remoto, e ainda que há significativa resistência, o fato é que o professorado tem se 
desdobrado para compreender as TDICs, tem preparado aulas de forma diferenciada, para além das aulas 
expositivas, tem dialogado mais com seus estudantes e tem repensado sua prática. Nunca a palavra 
"acolhimento" foi tão usada no espaço educativo e novamente reforçamos: tanto na Educação Básica quanto 
na Educação Superior e na Pós-Graduação. 
  Nesse sentido, corroboramos com Bates (2016, p. 84) quando afirma que  

 

Bons professores geralmente tem paixão por ensinar, então os lados emocional e 
cognitivos são importantes. Em muitos casos, relações pessoais também estão 
envolvidas, na medida em que um professor tem empatia com os alunos e se 
sensibilizaram suas dificuldades na aprendizagem e na medida em que ele pode se 
comunicar de forma eficaz. 

 

  As relações pessoais estão evidenciadas no ERE pois os professores "invadem” a casa e o cotidiano de seus 
estudantes por meio das aulas síncronas possibilitadas pelas TD. Da mesma forma, os estudantes também 
realizam a mesma “invasão" nas casas e nas vidas de seus professores por meio de partilhas de experiências 
para além dos conteúdos a serem desenvolvidos. Assim, o tempo da aula foi revisto para que o acolhimento 
e o diálogo sejam parte integrante dos encontros de forma a repensar como o conteúdo será inserido nesse 
contexto.  
  No fazer do professor os retornos (feedback) às tarefas realizadas pelos estudantes também ganharam novos 
contornos. Estes são mais pontuais até porque os conteúdos estão sendo abordados de forma igualmente 
pontuais até porque estes foram “encolhidos”. A avaliação processual e formativa acaba ocorrendo de forma 
mais clara para o professor pois ele tem, por meio de aulas mais dialógicas, uma compreensão sobre o 
processo de aprendizagem de seus estudantes. Existe uma nova dinâmica de como isso pode ocorrer, o uso 
das TD trouxe outros lugares para a realização de atividades mostrando como é possível a utilização de 
recursos que estão no cotidiano de professores e alunos e que muitas vezes eram entendidos apenas como 
formas de entretenimentos.  
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  O uso de redes sociais como facebook, Instagram, WhatsApp, assim como, o desenvolvimento de páginas 
na internet, podcast, apresentações em vídeos em diferentes plataformas, tem nos mostrado que a própria 
maneira de entrega de trabalhos ou atividades se transformou, as avaliações também realizadas de forma 
online modificou a relação de professores e alunos com a questão do uso de papel, por exemplo, é como se 
tivéssemos notado que era possível sim sermos ecologicamente mais conscientes e menos acumuladores de 
tantas avaliações em blocos. 
  Diante dessa nova realidade que nos mostra as dificuldades, mas também novos caminhos para a educação 
é que refletimos sobre o fato de não ser mais possível ignorar a presença das TD como instrumento de uma 
maneira diferenciada de ensino-aprendizado. Entendo-as como potencializadoras para o processo educativo 
a sua adoção não será mais tida como uma maneira de salvação, mas sim como uma necessidade de 
compreensão do cotidiano e seu melhor aperfeiçoamento dentro dos espaços escolares que há alguns anos 
são múltiplos, porém que precisaram ser explorados rapidamente em tempos pandêmicos. 
  A cultura escolar e acadêmica já foi transformada e isso é inegável, precisamos então estarmos atentos a 
maneira como corpo docente e diretivo, alunos e comunidade estão compreendendo tudo isso para que a 
educação possa de fato fazer parte de toda uma realidade que tem sido muitas vezes ignorada por falta de 
formação, ensino-aprendizagem de todos os envolvidos na dinâmica escolar.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso dos recursos tecnológicos tem proporcionado novas formas de interação e de aprender, 
portanto, o professor precisa compreender que as formas de ensinar precisam se atualizarem. As discussões 
nos permitem compreender que o conhecimento não está centrado no professor, isso significa que os alunos 
cada vez mais precisam participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, as tecnologias contribuem para esse processo e, por consequência, com o 
desenvolvimento da autonomia que tem se tornado cada vez mais essencial para que de fato os alunos 
aprendem e relacionem os conteúdos a realidade e a forma como a sociedade é organizada. 

No contexto da pandemia da Covid-19 vimos a necessidade de encontrar estratégias para que a 
formação educacional continuasse e o olhar se voltou as possibilidades oriundas das tecnologias, porém, 
adotá-las não seria suficiente, isso porque para qualquer mudança significativa na educação, especialmente 
do seu formato é necessário autorização e regulamentação legal. O Ministério da Educação também 
acompanhou a condução das ações que estavam sendo realizadas e adotadas nos outros países na área 
educacional.  

No Brasil, portanto, foi regulamentado e autorizado o uso das tecnologias digitais para assegurar a 
continuidade das aulas, especialmente pelo uso do ensino remoto emergencial que consiste na transposição 
dos ambientes educacionais, ou seja, o ensino presencial foi adaptado para as aulas remotas que precisaram 
considerar a realidade de cada instituição educacional e dos alunos. O uso do ensino remoto evidenciou uma 
desigualdade social extrema que antes era camuflada e/ou ignorada pela população. 

As escolas mais uma vez foram responsáveis por criarem estratégias que pudessem atender as 
especificidades de seus alunos. Esse fato demonstrou ainda mais a responsabilidade dos profissionais das 
instituições escolares e dos professores para amenizarem os problemas e assegurarem a continuidade da 
qualidade da educação ofertada no contexto da prática, adaptando e traduzindo essas políticas para que de 
fato elas acontecessem.  

 Percebemos aqui o quanto as políticas públicas são importantes para a condução e organização 
da sociedade, destacamos nessa pesquisa especialmente a organização da educação, todavia, para além 
dessa área precisamos de políticas públicas e ações governamentais que objetivam a superação dessa crise 
sanitária, aspecto esse que não está adequado no país. 

Para além desses aspectos concluímos que o uso das tecnologias digitais da informação e 
comunicação recebem dentro das instituições educacionais objetivos que visam a aprendizagem dos alunos, 
portanto, elas se tornam estratégias pedagógicas que são adequadas as realidades e as vivências dos alunos. 
A formação digital dos alunos proporciona novas experiências e aprendizagens para que os alunos 
compreendam os conteúdos e a sociedade que está cada vez mais digital. Nesse sentido, a educação 
ofertada consegue atender a formação acadêmica e a formação social que está diretamente relacionada a 
forma como esse sujeito conseguirá desenvolver sua cidadania e contribuir com o desenvolvimento social.  

Compreendemos que somente as tecnologias digitais não abarcarão todos os elementos que 
precisam integrar a formação do sujeito, todavia, ela faz parte desse processo de ensino-aprendizagem que 
precisa de um professor que saiba utilizar diferentes formas de ensinar e atingir seus alunos para que de fato 



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

aprendam diante de uma sociedade que tem intensificado sua organização a partir das tecnologias digitais e 
do fortalecimento do ciberespaço.  

Devido as consequências da pandemia as instituições educacionais adotaram o ensino remoto 
emergencial para dar continuidade a formação dos alunos e isso tem feito a sociedade repensar as 
potencialidades das tecnologias. Nesse sentido, as reflexões apontam para o repensar no retorno das aulas 
no formato presencial após o controle da pandemia da Covid-19 que não poderão mais ser organizadas como 
antes da pandemia.  

O ensino remoto emergencial, mesmo não sendo o mais adequado, possibilitou experiências 
educacionais que não faziam, em sua maioria, parte das aulas presenciais, porém é inegável que essas ações 
atingiram os alunos despertando o interesse em aprender por outros formatos, instrumentos e estratégias.    

O retorno ao ensino presencial deve ser acompanhado de novas formas de ensinar e aprender em 
que o professor compreenda que o objetivo principal das instituições escolares é ensinar seus alunos e que 
para isso é necessário utilizar de diferentes estratégias e instrumentos com fins pedagógicos para que eles 
sejam formados academicamente e que entendam as formas de construção e organização da sociedade.  

 

REFERÊNCIAS  
 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith.; GEWANDESZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e 
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1999. 

 

BATES, Tony. Educar na Era Digital. Design, ensino e aprendizagem. 1º ed. São Paulo: Artesanato 
Educacional, 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 343 de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 
Coronavírus - COVID-19. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-
de-2020-248564376. Acesso em: 20 abr. 2021.  
  
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 345 de 19 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 
Coronavírus - COVID-19. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-
de-2020-248564376. Acesso em: 20 abr. 2021. 

 

BRASIL. Parecer CNE/CP 005/2020. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo 
de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 
Pandemia da COVID-19. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14511-pcp005-
20&category_slud=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 24 abr. 2021. 

 

BRITO, Glaucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação e novas tecnologias: um re-pensar. 2º 
Edição. Curitiba: Ibpex, 2008. 

 

HADJI, Charles.  Avaliação desmistificada. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001. 
 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. 2º Edição. São Paulo: Editora 34, 2010. 
 

MOREIRA, J. A., & SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. 

Revista UFG, 2020, v. 20. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/63438 

Acesso em: 21.abr.2021. 
  
SANCHO, Juana Maria Sancho. De tecnologias da Informação e Comunicação a Recursos Educativos. In: 
Tecnologias para transformar a educação. 1º Edição. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 
2000.  

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/63438


 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

  



 
 

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE 

10 a 14 de maio de 2021 

ARTE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:  
APRENDIZAGENS PELO VIÉS ARTÍSTICO 

 

CHERUTTI, Tauana da Silva1, ZUCCHETTI, Dinora Tereza2.  
1. Licenciada em Artes Visuais e mestranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul, Brasil, tauanacherutti@hotmail.com 

2. Doutora em Educação pela UFRGS, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, dinora@feevale.br 

 
RESUMO  

  
Neste texto, abordamos os conceitos de aprendizagem através da arte, relacionando-os com a inclusão de crianças com 
transtorno do espectro autista nas escolas. Contudo, se trata de uma pesquisa inicial sobre a temática, daí a importância 
do contato com conhecimentos gerais, através de autores referenciais que fazem parte do recorte bibliográfico. Para tanto, 
objetiva-se tecer um caminho entrelaçado acerca dos assuntos mirando um sucesso escolar inclusivo mais efetivo. A 
investigação no âmbito de Mestrado está em processo de construção através das diferentes tramas que englobam as 
questões de processo e desenvolvimento de um ensino mais humano para as crianças com autismo dentro dos espaços 
escolares.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Arte. Educação Inclusiva. Transtorno do Espectro Autista.  

  
INTRODUÇÃO  

  
O presente texto das aprendizagens por meio da arte de crianças com transtorno do espectro autista, 

objetivando-se a compreensão das suas relações, entre arte e infância para uma educação inclusa mais 
efetiva, a partir de leituras bibliográficas. Desta maneira, é necessário o entendimento que além de autores 
referenciais para a construção de uma linha de pesquisa, existe a experiência prática, pessoal, da proponente, 
atuando em diferentes escolas particulares e municipais, como educadora e auxiliar de inclusão. Muitos 
desses processos e conhecimentos estão vinculados à vivência em sala de aula, e isso não é dissociável 
desta escrita de revisão teórica. 
  A pesquisa se desenvolveu no âmbito de uma revisão bibliográfica, a partir de um projeto inicial para 
o Mestrado no Programa Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale, localizada em Novo 
Hamburgo, no Rio Grande do Sul (BR). Desta forma, o texto busca uma primeira compreensão e entendimento 
destes assuntos norteadores para a futura dissertação. 
  É necessário a compreensão o entendimento de como acontecem as aprendizagens e na sua 
perspectiva da educação inclusiva, relacionando com o transtorno do espectro autista e no seu 
entrelaçamento com a arte, que promove a real participação e interação do sujeito dentro de uma sala de 
aula.  
  O texto está dividido em cinco grandes assuntos, a saber: na primeira aborda as concepções, 
objetivos e a metodologia da pesquisa para a compreensão de autores referenciais. A segunda, inicia-se a 
construção e entendimento da temática, abordando a respeito dos processos de aprendizagens a partir da 
Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1993), desta forma vinculando-se com a educação inclusiva.  

Na terceira parte conceitualiza o transtorno do espectro autista (TEA), a partir das definições 
presentes nos documentos internacionais: o DSM-V e o CID-10, revisitando as suas características 
primordiais. Assim, demonstrando o processo de aprendizagem das crianças autistas através da presença da 
arte na educação, favorecendo uma inclusão mais efetiva dentro da sala de aula.  

Na quarta parte aborda a educação inclusiva, permeando pelas legislações internacionais como a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, assim resultando na criação 
nas leis brasileiras: Lei nº 9.394 (1996) que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei 
nº 13.146 (2015) que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desta forma, vinculando com as 
concepções de uma educação mais inclusiva para pessoas com deficiência, a partir de Mantoan (1997, 2003, 
2013).  

Na quinta parte é a conclusão momentânea da pesquisa que continua em andamento, sob as 
perspectivas de aprendizagem e uma educação mais inclusiva através da arte para crianças com transtorno 
do espectro autista.  

 

METODOLOGIA 
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A metodologia para a construção do texto busca subsidiar a elaboração da escrita de um projeto de 
pesquisa de Mestrado no âmbito do Programa de Pós Graduação Diversidade Cultural e Inclusão Social, mais 
exatamente, dar o suporte para o contexto do será realizado pela aprendizagem da arte por crianças autistas, 
temática em questão. Na sequência, por meio da revisão bibliográfica, iniciamos o aprofundamento de leituras 
dos seguintes autores: Gardner (1993), Orrú (2016), Ferreira (2011), Dubois e Zillmer (2012), Mendes; 
Cavalhero e Gitahy (2010), Mantoan (1997; 2003; 2013), Stainback e Stainback (1999).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

  Início, através do conceito de inteligência que está estritamente vinculado com o sistema educacional 
atual.  A partir de diferentes pesquisadores da temática, evidencio o autor da Teoria das Inteligências 
Múltiplas, Howard Gardner (1993), para o entendimento do desenvolvimento desta investigação.  

Para Gardner (1993, p. 13), inteligência é a habilidade de solucionar problemas ou criar produtos em 
uma sociedade cultural. Através de seus estudos compreende-se que não existe uma forma única de 
inteligência, mas sim inteligências múltiplas e independentes que todo indivíduo possui com maior ou menor 
intensidade (GARDNER, 1993, p. 13). 

O pesquisador destaca que testes padronizados realizados através de lápis e papel ou verbalmente 
convencionais não evidenciam as inteligências, pois é necessário analisar as situações cotidianas dos sujeitos 
(GARDNER, 1993, p. 13). Infelizmente, nosso sistema educacional continua medindo a inteligência ou a 
aprendizagem somente através de provas, enaltecendo algumas habilidades e esquecendo de todas as sete 
inteligências do cérebro humano. Estão relacionadas às seguintes áreas: musical, corporal, lógico-
matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal (GARDNER, 1993, p. 22), sendo necessário a 
compreensão de quais habilidades e competências estão vinculadas a cada uma delas.  
  A inteligência musical envolve a habilidade de tocar maravilhosamente algum instrumento ou ter a 
capacidade de percepção e produção sonora, em que o Gardner (1993, p. 22) relata que uma criança autista 
pode ter essa capacidade, porém não possui a linguagem verbal para se comunicar.  
 A inteligência corporal-cinestésica é a capacidade de utilizar-se do próprio corpo para se comunicar 
e expressar diferentes emoções, como na dança, em um jogo de algum esporte ou criar um produto 
(GARDNER, 1993, p. 23). Exemplos de profissões que envolvem tais percepções: dançarinos, atletas, 
cirurgiões e artistas (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência lógico-matemática é considerada e possui exaltação de uma das mais relevantes dentro 
das salas de aula, em que é proporcionada a base para a construção dos testes em nível nacional. Desta 
forma, refere-se à habilidade de resolver problemas rapidamente, assim criando hipóteses (GARDNER, 1993, 
p. 24 e 25) além de desenvolver a capacidade científica (GARDNER, 1993, p. 15).  
 A inteligência linguística, assemelha-se com a situação ocorrida com a inteligência lógico-matemática, 
sendo extremamente exaltada e encobrindo as demais. O autor descreve que crianças com deficiência 
intelectual podem compreender palavras e frases, simultaneamente com a apresentação de dificuldades na 
linguagem verbal (GARDNER, 1993, p. 25).  
 A inteligência espacial é a capacidade de imaginar e organizar um mundo espacial e ser capaz de 
observar detalhes pequenos, como os marinheiros, cirurgiões, escultores e pintores (GARDNER, 1993, p. 
15). Descreve que os cegos, reconhecem as formas através do tato, equivalendo com a percepção visual, em 
que possuem tamanha capacidade de raciocínio.  
 A inteligência interpessoal é a capacidade de compreensão das outras pessoas, seja na questão 
emocional, visual ou intencional, mesmo que ela esconda tais sentimentos (GARDNER, 1993, p. 27). 
Relacionando com os vendedores, políticos, professores, terapeutas e líderes religiosos (GARDNER, 1993, 
p. 15).  
 A inteligência intrapessoal é a capacidade de se autoperceber, de observar-se internamente 
(GARDNER, 1993, p. 15), conhecendo seus sentimentos, emoções e comportamentos, objetivando-se a 
compreensão pessoal para trabalhar a seu favor. Gardner (1993, p. 29) refere-se as crianças autistas como 
indivíduos que possuem a inteligência intrapessoal prejudicada, pois não conseguem se referir a si mesmas, 
entretanto possuem outras habilidades e domínios, nas quais foram citadas e abordadas anteriormente.  

A partir do capítulo “O que eu farei segunda-feira pela manhã?” escrito por Mary Falvey, Christine 
Givner e Christina Kimm presentes no livro “Inclusão: um guia para educadores” de Susan Stainback e William 
Stainback (1999), relacionam as teorias de Gardner (1993) com a educação de crianças com deficiência. Os 
autores afirmam que as salas de aula que se baseiam nestes fundamentos, têm maior chance de obter 
resultado com a pluralidade de alunos, inclusive com os que são rotulados que não aprendem ou que possuem 
diferenças ou deficiências (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148).  
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Atualmente nas escolas, as únicas inteligências relevantes são a linguística e a lógico-matemática, 
que respectivamente relacionam-se com as disciplinas de português e matemática, que possuem maior carga 
horária nas estruturas curriculares e estão presentes nas provas de larga escola como no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares das universidades. Gardner (1993) afirma que os testes que 
medem a inteligência, chamados de QI (quociente de inteligência), eram valorizados somente essas duas 
áreas, desta forma, caso resulta-se em uma nota abaixo da média, era considerado inapto (GARDNER, 1993, 
p.13).  

Assim, os alunos que fracassam nestas matérias se auto nomeiam e são intitulados pelos outros de 
“incapazes” ou outros termos desqualificados, porém a linguística e a lógico-matemática não são as únicas 
formas de inteligências existentes, a partir das teorias de Gardner (1993) ainda existem outras cinco áreas, 
que o estudante permeia.  

Tendo em vista a teoria, as escolas que utilizam desta metodologia, tem muito mais chances de 
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva, em que os alunos presentes são totalmente heterogêneos, 
diferentes uns dos outros, seja fisicamente e/ ou intelectualmente, desta forma, desfrutando de uma educação 
mais significativa (FALVEY; GIVNER; KIMM; 1999, p. 148). Assim, todos os alunos possuem suas 
potencialidades individuais e únicas, pela qual aprende de uma maneira diferente, isso não acontece somente 
com as crianças com deficiência.  

A partir disso, nós como educadores, necessitamos de uma visão inclusiva para compreender que as 
inteligências são amplas, que não somente precisam transparecer nas disciplinas escolares, mas na própria 
relação com o outro e com si próprio, como por exemplo, as inteligências intrapessoal e interpessoal 
(GARDNER, 1993, p. 29). Desta forma, é necessários o reconhecimento e a estimulação de todas as sete 
inteligências, pois somos diferentes uns dos outros, e assim possuímos combinações distintas (GARDNER, 
1993, p.18).  

É necessário entender que as crianças com deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual, 
possuem as suas próprias inteligências também, não é somente relegado aos ditos alunos “normais”, mas 
que todos temos as nossas particularidades, não somos iguais. 

Assim, para nortear o caminho de entendimento do presente texto, é necessário a compreensão da 
definição de transtorno do espectro autista (TEA) em que é um transtorno do desenvolvimento neurológico, 
definido pela grande dificuldade de comunicação e interação social em que apresentam comportamentos e 
interesses restritivos e repetitivos (ARAÚJO, 2019, p. 1). As características da síndrome surgem próximos 
aos dois anos, em que é possível observar disfunções no desenvolvimento da criança, em que através de 
intervenção precoce, esses sintomas são suavizados, porém não possui cura.  

Para o diagnóstico, os profissionais capacitados utilizam as definições apresentadas em dois 
documentos: o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) organizada pela Associação 
Americana de Psiquiatria, em que está em sua quinta edição e a Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento (CID-10) realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ambos descrevem a respeito 
das características e informações essenciais para a designação e construção do laudo específico da criança.   
 O DSM-5 expõe as seguintes características presentes nos sujeitos com transtorno do espectro 
autista: déficits na comunicação e na interação social com dificuldade ou ausência no contato visual e 
linguagem verbal; falta de interesse na relação com o outro e em brincadeiras; possuem padrões 
comportamentais repetitivos e restrição acima do normal com alguns interesses e atividades como alinhar ou 
girar objetos, ecolalia e apreço por um rotina regular com padrão de comportamento; há insistências nas 
mesmas coisas ou objetos; e possuem uma sensibilidade extrema, podendo ser hiper ou hiporreatividade a 
estímulos sensoriais como: indiferença a dor, reação a sons ou texturas específicas (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 50).  
 O CID-10 complementa as informações trazidas anteriormente pelo DSM-5, em que os dois textos 
trazem semelhanças e diferenças em características que podem ser observáveis em sujeitos com TEA, em 
que alguns comportamentos podem ser derivados do excesso a estímulos sensoriais como: desatenção, 
autoagressividade ou com terceiros, impulsividade e acessos de raiva (OMS, 1998, p. 116).  Uma das 
situações mais identificáveis é a sensibilidade a barulhos sonoros muito altos, em que gera uma primeira 
atitude: colocação das mãos nos ouvidos, para que interrompa a percepção e o possível desencadeamento 
de atitudes prejudiciais.  

Apesar das inúmeras pesquisas a respeito do assunto, não existe uma causa incontestável para o 
desenvolvimento do transtorno nas crianças, há suposições, como a relação da genética dos pais, fatores 
ambientais, medicamentos relacionados a depressão. Não possui cura, porém, existem diversos tratamentos 
multidisciplinares, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, entre outros que auxiliam na melhoria 
de vida social e educacional. 
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Após a compreensão do autismo, será relacionado com o campo da arte, pois as duas áreas se inter 
relacionam e se beneficiam no desenvolvimento do indivíduo promovendo de forma efetiva a inclusão 
(FERREIRA, 2011, p.42). Em que a arte é de extrema importância para a educação, onde os alunos possuem 
espaço para se expressarem, através da sua imaginação, possibilitando um caminho de comunicação e 
aproximação dos sujeitos. À vista disso, se diferencia das demais disciplinas do currículo escolar, pois não 
há a preocupação de existir o certo ou o errado, pois isso faz parte do desenvolvimento do processo criativo.  

A arte é relevante desde a pré-história com os homens das cavernas, que se expressavam e 
dialogavam através das pinturas nas próprias paredes, antes mesmo de surgir a linguagem escrita e oral, 
assim se tornando uma das primeiras manifestações da humanidade. A partir disso, percorreu por vários 
caminhos, com funções distintas, técnicas, formatos, perpassando por todas as formas de opressão, assim 
permanecendo até os dias atuais.  

Além do contexto histórico e cultural que a arte influencia e possui grande importância, ela se torna 
um campo de conhecimento dentro das escolas: arte/ educação, para possibilitar o aluno experimentar e se 
expressar através dela, através de diferentes linguagens, técnica e materiais, possibilitando a construção de 
um caminho pessoal dentro da disciplina.  
 A partir dos livros “Arte, Escola e Inclusão: atividades artísticas para trabalhar com diferentes grupos” 
de autoria de Aurora Ferreira (2011) e “A arte na inclusão de jovens com transtornos globais de 
desenvolvimento” de Patrícia J. Zillmer e Rejane C. Dubois (2012) trazem a concepção de que a arte 
proporciona a expressão dos desejos, dos sentimentos e principalmente a sua personalidade, através da 
sensibilidade e da criatividade. Assim, resultando na integração dos portadores de necessidades especiais à 
sociedade, uma vez que vai facilitar também o desenvolvimento cognitivo. Observa-se, com isso, que muitos 
alunos conseguem uma melhor verbalização, desenvolvem habilidades estimulados por atividades artísticas, 
e consegue adquirir um posicionamento social, possibilitando sua inclusão no mundo em que vivem 
(FERREIRA, 2011, p.60).  
 A arte beneficia completamente o desenvolvimento da pessoa com deficiência, não somente na 
própria área, mas influência no progresso cognitivo e de linguagem. Através disso, o educador necessita ter 
um olhar sensível para as produções dos alunos, para explorar as suas potencialidades, afim de criar 
situações para as crianças com autismo seja encorajada a desenvolverem com maior expressividade e que 
não seja julgada por seus rabiscos (ORRÚ, 2016, p. 179).  
 Além disso, através da arte há uma aproximação mais intensa do aluno autista do professor, em que 
possibilita a inserção dos seus interesses específicos, que são temáticas que têm maiores preferências, como 
futebol, desenhos animados, personagens infantis, que variam de cada um, mas é uma característica 
presente em todos eles. Para que desta forma, os sujeitos participem ativamente no desenvolvimento da 
proposta prática.  
 As crianças com autismo possuem os sentidos mais ou menos aflorados, sejam eles, hipo ou 
hipersensíveis, desta forma, possuem maior aproximação de alguns materiais ou rejeição por eles. Assim, é 
necessário, a construção de conhecimento e aproximação da criança, onde se conhece essas características. 
Entretanto, este é um assunto para maior aprofundamento nas próximas leituras, pesquisas e ações práticas. 
O mais importante é a compreensão de que todos os autistas são singulares, cada um deles possui as suas 
particularidades, assim como todos nós, e não existe um método único para a inserção de todos, mas é 
necessário a aproximação e a construção de afetividade entre professor-aluno.  

A educação inclusiva de crianças com deficiência é um assunto amplamente discutido a muitos anos, 
há inúmeras pesquisas, textos e artigos que defendem e evidenciam os benefícios dessa relação, entretanto 
a descriminação ainda se sobressai a tudo isso, e os direitos relegados a esses sujeitos são descumpridos.  
 A partir disso, existem diversas declarações a respeito da educação em níveis internacionais, para a 
inclusão das minorias sociais como: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (1990) e a 
Declaração de Salamanca (1994). Ambas influenciaram na criação de leis no Brasil como: a Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996) e a modificação na Constituição Federal de 1988.  
 Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
definiram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, para assegurar o direito à educação, pois uma 
parcela da população socioeconomicamente inferior não tinha acesso. No Art. 3 define a universalização do 
acesso à educação afim de promover a equidade, proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos, com 
o objetivo de superar as desigualdades, daqueles grupos que eram excluídos, como os pobres, crianças de 
rua ou trabalhadoras, povos indígenas, as minorias étnicas, raciais e linguísticas, e entre outros, e a 
aprendizagem das pessoas com deficiência que requerem uma atenção especial, para que façam parte 
integrante do sistema educativo (UNESCO, 1998).  
 A Declaração de Salamanca foi criada a parir de uma Conferência Mundial de Educação Especial, 
apresentada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1994, em que participaram 88 governos e 25 
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organizações internacionais. Defendeu-se que toda criança possui o direito à educação, onde serão 
respeitadas as suas características, seus interesses, habilidades, competências e principalmente as 
necessidades de aprendizagens únicas, assim definindo como obrigatória o acesso à escola de sujeitos com 
deficiência, em que deverão construir uma sociedade mais inclusiva, combatendo com todas as formas de 
descriminação, para alcançar a educação para todos, sem a exclusão e a distinção de nenhum sujeito (ONU, 
1994), pois todos somos capazes de aprendem, entretanto com métodos e formas diferenciadas.  
 No Brasil, foi criada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em que define do seu Art. 3º que o ensino será ministrado tendo em vista os seguintes 
princípios: a igualdade de acesso e permanência nas escolas, em que há a liberdade de aprendizado, 
pensamento, a compreensão da cultura e o saber, sendo essencialmente gratuito no ensino público (BRASIL 
1996). A respeito da educação especial, no Art. 58 entende-se como sendo oferecida no âmbito regular de 
ensino para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (BRASIL, 1996).  

A partir disso, surgiram novas legislações que se referem aos direitos desses sujeitos, que até então, 
eram excluídos em escolas especiais e eram discriminados em todas as esferas. A Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) que se destina a assegurar as condições de igualdade, promovendo a inclusão social na 
sociedade (BRASIL, 2015).  

Tendo em vista, todas as legislações e declarações criadas para assegurar primordialmente que as 
minorias sociais sejam incluídas no espaço educacional, objetivando que todos tenham os mesmos direitos 
de ensino e aprendizagem, com recursos adaptativos e tecnologias assistivas.  

Acredita-se que seja necessário diferenciar alguns termos que surgem no decorrer desse processo, 
como a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. A primeira ocorre quando os alunos com deficiência 
são diretos ou indiretamente privados de participar do processo de escolarização com sujeitos sem 
deficiência. A segregação ocorre quando os sujeitos com deficiência participam do processo de aprendizagem 
em ambientes separados com demais pessoas com deficiência, como escolas especiais, APAE. A integração 
é o processo de inserir os estudantes com deficiência no sistema de ensino, porém o atendimento é realizado 
em salas exclusivas. E por fim, a inclusão é a inserção dos alunos com deficiência em salas com os demais 
alunos, promovendo a superação de barreiras e proporcionando um ambiente igualitário de aprendizagem e 
participativo. Para isso, a escola e os professores necessitam buscar uma reforma sistemática do processo 
de ensino e aprendizagem, para efetivamente incluir a todos (HEHIR et al, 2016, p.3). 

Os alunos com e sem deficiência frequentam a mesma sala, dessa forma, beneficiando práticas de 
aprendizagem que englobam a todos, propiciando a valorização da diversidade e da aceitação do outro. 
Entretanto, é necessário compreender que, muitas vezes, existe a “falsa inclusão”, em que o processo de 
aprendizagem é excludente, uma vez que o aluno incluído é disposto a realizar outra proposta diferente dos 
demais da turma.  
 Na atuação em sala de aula, é necessário que o professor observe a relação dos demais alunos com 
a criança com o transtorno do espectro autista, devendo haver solidariedade e compreensão do bem-estar 
nessa convivência. Isso, para que não haja discriminação e principalmente, piadas e brincadeiras, que são 
denominadas bullying. Assim, exercitando com os demais alunos, a tolerância, a paciência e a boa vontade 
para que a criança com TEA se sinta em um ambiente seguro (BOGONI; FREITAS, 2017, p. 7). 

Muitas pessoas possuem a ideia errônea de que a inclusão de alunos com e sem deficiência na 
mesma sala, pode resultar em um menor rendimento de aprendizagem. Sendo comprovada através de uma 
pesquisa realizada pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, que 81% dos alunos sem deficiência não 
sofreram prejuízos, pelo contrário, mostrou-se os benefícios por frequentarem a mesma turma que os sujeitos 
incluídos (HEHIR et al, 2016, p.7), isso se deve a metodologia de ensino e aprendizagem abordada pelos 
educadores, para que os alunos tenham o mesmo nível de atenção e assim, se desenvolvam. 

Segundo o artigo desenvolvido pelo Instituto Alana descreve que há cinco benefícios da inclusão para 
alunos sem deficiência: diminuição do medo das diferenças humanas, seja na aparência ou nas suas 
limitações; crescimento da cognição social; melhoria do autoconhecimento, principalmente a sensação de 
pertencimento; desenvolvimento dos princípios morais e éticos pessoais em relação ao menor preconceito e 
a maior capacidade de atender as necessidades do outro e por fim, a amizade (HEHIR et al, 2016, p.12).  

Desta forma, nos demonstrando o quanto é necessário promover a inclusão de todos os alunos nas 
salas de aulas, para que todos aprendam mutuamente, respeitando todas as diferenças, sendo assim, um 
primeiro passo para a construção de uma sociedade mais afetiva e menos exclusiva das pessoas com 
deficiência.  
 O livro “Artes visuais na educação inclusiva: metodologias e práticas do Instituto Rodrigo Mendes” 
escrito pelo próprio Rodrigo Mendes, José Cavalhero e Ana Maria Gitahy (2010), apresenta inúmeras práticas 
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realizadas durante os anos com pessoas com deficiência, iniciando através da conceitualização do que 
significa educação inclusiva, onde “incluir não significa “normalizar”, tentar encaixar alguém considerado 
diferente em um modelo tal qual ele se apresenta”, mas “incluir corresponde a “singularizar”, assumir como 
ponto de partida que todo aluno é único no que se refere à sua história e suas potencialidades” (MENDES; 
CAVALHERO; GITAHY; 2010, p. 23). Assim, é necessário absorver esses entendimentos para a construção 
de um sistema educacional mais humano, e que ela precisa mudar e não os alunos para se adaptarem às 
suas exigências.  

Quando se trata de educação inclusiva, temos como referência primordial a autora Maria Teresa Eglér 
Mantoan (1997, 2003, 2013) que escreveu diversos livros sobre o assunto, como “Inclusão escolar: o que é? 
por quê? como fazer?” (2003), “O desafio das diferenças na escola” (2013) e “Ser ou estar, eis a questão: 
explicando o déficit intelectual” (2003). As escolas são obrigadas através da legislação, a aceitar as matrículas 
de crianças com deficiência, entretanto, a escritora define atualmente, estes espaços como excludente, 
segregador e conservador de ensino, onde nada mudou, tudo continua exatamente igual. Estes lugares não 
possuem acessibilidade para alunos com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, não há recursos 
humanos para auxiliá-los e nem estrutura física.  

A partir disso, Mantoan (2013, p. 37) indica que “a inclusão implica uma mudança de paradigma 
educacional que gera uma reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, 
currículos, avaliação e gestão do processo educativo”. Sendo completamente diferente da forma como é 
realizado na prática dentro de uma escola, simplesmente o aluno que precisa se adequar às normas, e não 
ao contrário, não há flexibilização e muito menos suporte para o ensino, em que todos precisam aprender da 
mesma maneira e são avaliados através de provas. Neste processo de inclusão, o mais importante é a 
compreensão de que antes do laudo de transtorno do espectro autista, existe na sala de aula, uma criança 
com desejos, vontades, interesses, personalidades, frustrações, suas habilidades e dificuldades, 
necessitando aprender a conviver em um espaço com os demais indivíduos (ORRÚ, 2016, p. 52). 

Necessita-se um olhar direcionado para as habilidades e potencialidades do aluno antes de observar 
e determinar somente as dificuldades e o que não consegue atingir. Assim, organizar um plano de atividades 
que possam desenvolver e relacionar com os interesses específicos, promovendo a verdadeira inclusão e 
participação de todos.  

A arte possibilita a ludicidade e, por isso está intimamente ligada ao brincar, proporcionando que a 
criança possa se desenvolver por meios divertidos, através da exploração de materiais. Dessa forma, o brincar 
é essencial às crianças, fortalecendo assim, os aspectos emocional, intelectual, social e físico, além de 
aprender a lidar com as suas emoções, potencializando a sua autonomia (ZILLMER; DUBOIS, 2012, p.61). 
Entretanto, as crianças com transtornos possuem dificuldade para brincar, logo, a arte se torna um 
potencializador lúdico, através do contato com massinhas, barro, tinta, entre outros, provocando, assim o 
desenvolvimento da leitura do mundo e da expressão pessoal (FREITAS; BOGONI, 2017, p.14). 

A arte é lúdica e mágica, assim, oferecendo um mundo de possibilidades para a criança experienciar, 
onde as cores, formas, texturas e odores precisam ser explorados de maneira diferente do seu cotidiano 
(FERNANDES, 2010, p.52). Todos os sentidos são estimulados de diferentes formas, oportunizando um maior 
desenvolvimento da criança, pois sabe-se que ela aprende dessa maneira, em que é a única disciplina que 
se preocupa e organiza ações que oportunizam esse crescimento.  

No contexto escolar, a arte é a única disciplina que inclui todos os alunos, pois cada um possui seu 
próprio processo pessoal e criativo, em que suas experiências anteriores interferem na forma como as 
organiza. Assim, não há exclusão de ninguém, pelo contrário, desenvolve a concepção de que somos e 

pensamos diferente uns dos outros, compreendendo e respeitando as particularidades de cada indivíduo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
A educação brasileira tem muito o que avançar em termos de processo de ensino e aprendizagem, 

pois ainda as escolas caminham a passos lentos e vagarosos para a desconstrução do ensino tradicional e 
academicista, em que o pesquisador Paulo Freire (1987) tanto criticava em seus textos. O autor descreve a 
educação como um ato de depositar, em que o professor ensina os conteúdos que são depósitos para os 
educandos, por memorização e repetição de informações (FREIRE, 1987, p. 37), assim surgiu a concepção 
“bancária” da educação, onde não há criatividade, não há transformação e não há saber.  

A educação “bancária” de Freire corresponde a concepção tradicional, em que o professor é quem 
ensina e detém todo o conhecimento e o aluno é o que aprende e o que não sabe (FREIRE, 1987, p. 38). 
Entretanto, compreende-se que este modelo educacional está obsoleto, mas ainda muito presente nas 
escolas, em contra partida a educação nova ou progressiva, em que o educando é o sujeito da aprendizagem 
e que o educador é o mediador do processo.  
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Houve uma mudança forçada na educação pela imposição das aulas online devido a pandemia 
mundial do COVID-19, que restringiu as aulas dentro das escolas. Desde o mês de março de 2020, o Brasil 
está em uma luta constante para o enfrentamento do vírus, tanto no âmbito da saúde, na educação e na 
economia do país.  

Segundo o Ministério da Saúde, a maior dificuldade enfrentada com o coronavírus é a transmissão 
da doença que acontece por meio do toque, das gotículas de saliva, no espirro, na tosse, no catarro e 
principalmente em objetos com as suas superfícies contaminadas, como celulares, computadores, 
maçanetas, nas embalagens dos alimentos no supermercado, entre outros. Dessa forma, ela acontece de 
forma rápida e imperceptível ao olho nu, assim sendo muito mais contagiosa.  

A partir disso, as aulas deixaram de estar dentro dos espaços escolares para estarem nas casas dos 
professores e alunos, em que há a dificuldade de acesso a tecnologias e a internet, tornando uma questão 
muito complexa, pois muitos não estão conseguindo estudar, aumentando cada vez mais a desigualdade no 
nosso país. Entretanto, fez com que se repensassem as metodologias de ensino e a ampliação no alcance 
dela com todos os educandos, de uma forma geral, seja das instituições privadas que possuem poder 
aquisitivo e das públicas, que estão buscando meios para a diminuição das diferenças.  

As escolas ainda são tradicionais no modelo de ensinar e de avaliar essa aprendizagem através de 
provas, porém isso há muito tempo tem se discutido, mas nada mudou. Principalmente no momento atual, 
em que as aulas deixaram de estarem em um espaço físico com a mesma metodologia da sala de aula 
presencial e carga horária para serem transpostas a uma plataforma online, em que é impossível estar desta 
maneira, tanto pelo excesso de tempo em frente ao computador pelas crianças e pela sua curta atenção.  

A pandemia também afetou os alunos com deficiência, pois deixaram de estar frequentando suas 
rotinas no psicológico, psiquiatra, terapias, atendimentos educacionais e na própria escola, ficando 
desassistidos por um grande período. Desta forma, apresentando um retrocesso de toda a aprendizagem e 
evolução, pois na metodologia a distância, muitos deles não se adaptaram, e uma grande dificuldade de 
aceitação de atividades serem realizadas juntos com seus responsáveis. 

Desta forma, se a educação está ainda em transformação lentamente de suas metodologias, e que é 
alvo de inúmeras críticas pelos pesquisadores educacionais desde a década de 70, a imposição da presença 
da inclusão de alunos com deficiência nestes espaços escolares, é mais recente ainda, e é muito mais difícil, 
pois existe o preconceito e a discriminação com esses sujeitos.  

Através disso, a única diferença é que os sujeitos com deficiência estão compartilhando a mesma 
sala de aula, porém, a estrutura curricular não é adaptada, os professores não possuem formação para 
acolher esses indivíduos, assim é a exclusão dentro de um espaço que deveria ser de troca e aprendizado 
mútuo.  

É muito mais fácil para todos, se fingirmos que essa criança não existe, ou aceitar a afirmação de que 
“não tenho formação para ensinar um aluno com deficiência” ou que ele jamais vai aprender, ou ainda mais 
cômodo que ele esteja um espaço segregado, com outros sujeitos que não irão ter um futuro. Essas são 
sentenças que escutamos dos professores e coordenadores de escolas, ou ainda pior do Presidente da 
República Jair Messias Bolsonaro que assinou o Decreto nº 10.502/20 retirando a obrigatoriedade da inclusão 
nas escolas públicas e particulares, que felizmente foi vetado, pois seria um retrocesso inimaginável para a 
educação de crianças com deficiência.  
 O Decreto nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 instituiu a “Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”, em que sua legislação deixa implícito a não 
obrigatoriedade da matrícula em escola regular pública e privada de alunos com deficiência (BRASIL, 2020).  
 A partir dessas informações, a política não está em vigor, pois é julgado como uma ação direta de 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal através do relator o Ministro Dias Toffoli, em à ementa 
descreve que a educação inclusiva é um resultado de conquistas pelas pessoas com deficiência, 
possibilitando a participação na sociedade e nas escolas de formas igualitária, em que a antagonicamente 
essa lei, é uma grave ofensa à Constituição de 1988 e um retrocesso na conquista dos direitos por esses 
indivíduos (TOFFOLI, 2021). 

Concluo assim, tendo em vista a aprendizagem de crianças com autismo através da arte, onde todos 
os alunos merecem uma escola que seja capaz de disponibilizar o ensino de qualidade, que possibilita a 
educação na convivência e na aceitação das diferenças  (MANTOAN, 2013, p.39). A partir da arte que 
promove a efetiva inclusão dos alunos com deficiência, promovendo a autoestima e a integração nas 
aprendizagens em sala de aula.  
 O presente texto não chega ao fim, é inicialmente uma pequena revisão de uma parcela restrita de 
livros e autores escolhidos, para a construção da pesquisa de Mestrado no âmbito do PPG Diversidade 
Cultural e Inclusão Social. Desta forma, está em processo e evolução diariamente, a partir de revisões 
bibliográficas, por ser um assunto de extrema relevância para a educação.  
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